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Skatteutskottets betänkande
1984/85:23
om slopad kommunal taxering av juridiska personer (prop. 1984/
85:70), m. m.

Sammanfattning
Som en följd av riksdagens beslut våren 1984 att den kommunala
beskattningen av juridiska personer skall upphöra fr. o. m. inkomståret 1985
föreslås i proposition 1984/85:70 att taxeringen till kommunal inkomstskatt
skall slopas för juridiska personer (utom inhemska dödsbon). Endast statlig
inkomstskatt kommer således i fråga. Samtidigt upphör garantibeskattningen av de juridiska personernas fastighetsinnehav.
Skattesatserna vid den statliga taxeringen höjs till en nivå som i stort sett
motsvarar det nuvarande genomsnittliga kommunala och statliga skatteuttaget. Skattesatsen föreslås bli 52 % för bl. a. aktiebolag, ekonomiska
föreningar och familjestiftelser samt 40 % för övriga juridiska personer.
De nya reglerna skall i princip tillämpas på beskattningsår som påbörjas
den 1 januari 1985 eller senare.
I sammanhanget behandlar utskottet vissa detaljfrågor som aktualiserats i
andra sammanhang men som har beröring med de lagändringar som föreslås i
den nu aktuella propositionen (jfr prop. 1984/85:8 och SkU 1984/85:7, prop.
1984/85:53 och FöU 1984/85:6 samt prop. 1984/85:55 och SkU 1984/85:15).
Utskottet tillstyrker regeringens förslag och avstyrker de motioner som
behandlas i detta sammanhang.
I de reservationer som har fogats till betänkandet ansluter reservanterna
sig till motionsvis framställda yrkanden rörande garantibeskattningen,
underskottsavdragen för fysiska personer och skattesatserna för livförsäkringsbolagen, allmännyttiga stiftelser, kyrkor och föreningar m. fl.

Propositionerna
Proposition 1984/85:70

Regeringen (finansdepartementet) föreslår i proposition 1984/85:70 att
riksdagen antar vid p~opositionen fogade förslag till
I. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370),

2. lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,
3. lag om ändring i lagen (1951 :763) om beräkning av statlig inkomstskatt

för ackumulerad inkomst,
4. lag om ändring i lagen ( 1960:63) om forlustavdrag,
5. lag om ändring i lagen (1982:336) om avdrag för utdelning på icke
börsnoterade aktier,
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6. lag om ändring i lagen ( 1969:630) om viss skattefrihet för utdelning på
·aktie i Svensk interkontinental lufttrafik aktiebolag !SILA),
7. lag om ändring i lagen (1967:94) om avdrag vid inkomsttaxeringen för
viss aktieutdelning,
8. lag om ändring i lagen ( 1970:599) om avdrag vid inkomsttaxeringen för
avgifter till Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag,
9. lag om ändring i lagen ( 1973:278) om avdrag vid inkomsttaxeringen för
bidrag till Stiftelsen Bostad skooperationens garantifond, m. m ..
10. lag om ändring i lagen (1963: 173) om avdrag för avgifter till stiftelsen
Svenska Filminstitutct. m. m ..
11. lag om ändring i skogskontolagen ( 1954: 142),
12. lag om ändring i lagen !1979:609) om allmän investeringsfond,
13. lag om ändring i lagen ( 1981 :296) om eldsvådefonder,
14. lag om ändring i lagen ( 1967:752) om avdrag vid inkomsttaxeringen
för avsättning till fond för återanskaffning av fastighet.
15. lag om ändring i förordningen (1967:96) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avsättning till särskild nyanskaffningsfond, m. m.,
16. lag om ändring i förordningen ( 1954:40) om särskild investeringsfond
"för avyttrat fartyg m. m.,
17. lag om ändring i lagen ( 1983: I 086) om vinstdelningsskatt,
18. lag om ändring i förordningen (1933:395) om ersättningsskatt,
19. lag om ändring i lagen (1984:000) om statlig fastighetsskatt,
20. lag om ändring i lagen (1946:324) om skogsvårdsavgift,
21. lag om ändring i lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt,
22:lag om ändring i taxeringslagen (1956:623),
23. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979: 1152),
24. lag om ändring i uppbördslagen (1953:272),
25. lag om ändring i lagen (1984:361) om ändring i uppbördslagen
(1953:272),
26. lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt.
Innebörden av förslagen framgår av den inledningsvis lämnade sammanfattningen.

Proposi~ion

1984/85:53

I proposition 1984/85:53 föreslås bl. a. en ny lag om beredskapslagring av
olja och kol. Samtidigt föreslås vissa ändringar rörande sanktionssystemct
för vid försummelse av den lagringsskyldighet som redan nu finns i fråga om
olja. Detta system skall gälla även i fråga om kol och bygger liksom tidigare
på att en avgift tas ut vid försummelser.
Enligt förslaget blir sanktionsavgiften inte avdragsgill vid beskattningen,
något som föranleder ändring i 20 § kommunalskattelagen (1928:370).
Propositionen har i denna del överlämnats till utskottet från försvarsutskot-
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tet för erforderlig samordning med det förslag om ändring i samma lagrum
som läggs fram i proposition 1984/85:70. I övrigt behandlas förslagen i
försvarsutskottets betänkande FöU 1984/85:6.

Proposition 1984/85:55

I proposition 1984/85:55 föreslås vissa ändringar rörande beskattning och
folkbokföring av viss personal på främmande makters beskickningar och
lönade konsulat. Förslagen har i huv~dsakliga delar tillstyrkts i utskottets
betänkande 1984/85: 15. De följdändringar i 22 § taxeringslagen som läggs
fram i propositionen behandlas emellertid i detta betänkande för att
samordnas med det ändringsförslag rörande samma lagrum som läggs fram i
proposition 1984/85:70.

Lagförslagen

Proposition 1984185:70

De i proposition 1984/85:70 framlagda lagförslagen har följande lydelse.
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Förslag till

Lag om

~ndring

i kommunalskattelagen (1928:370)

Härigenom föreskrivs i fråga om kommunalskattelagen (1928: 370) 1

dels att 24 § 3 mom., 28§ 3 och 4mom., 29§ 2 och 3mom, 30§ 2
6mom., 41c§,43§ 2 och 3mom., 46§ 5mom., 48§ I mom., 53§ 5mom.,
64 § 2 mom., 67 §, punkt 4 av anvisningarna till 18 §, punkt 6 av anvisningarna till 20 §, punkt 3 av anvisningarna till 24 §, punkterna 7 och 8 av
anvisningarna till 28 §,punkterna 12 - 14 av anvisningarna till 29 §. anvisningarn& till 30 §.punkt 5 av anvisningarna till 35 §,punkt 7 av anvisningarna till 38 §, punkt 4 av anvisningarna till 39 §, anvisningarna till 41 c §,
punkterna 2 och 3 av anvisningarna till 43 §. punkterna 5 och 7 - 9 av
anvisningarna till 53§, punkterna I, 4 och 5 av anvisningarna till 54§ samt
anvisningarna till 58 § skall upphöra att gälla,
dels att nuvarande 28 § I mom. skall betecknas 28 §,
1
Senaste lydelse av
24 § 3 mom. 1959: 36
28 § 3 mom. 1962: 86
28 § 4 mom. 1957: 72
29 § 2 mom. 1984: 190
29 § 3 mom. 1970:651
30 § 2 mom. 1984: 101
30 § 3 mom. 1982: 1087
30 § 4 mom. 1969: 749
30 § 5 mom. 1982: 1087
30 § 6 mom. 1969: 74'9
41 c § 1977: 243
43 § 2 mom. 1979: 612
43 § 3 mom. 1979:612
46 § 5 mom. 1983: 1088
48 § I mom. 1977: 572
53 § 5 mom. 1974: 994
64 § 2 mom. 1933: 394
punkt 4 av anvisningarna till 18 § 1969: 749
punkt 6 av anvisningarna till 20 § 1979: 1146
punkt 3 av anvisningarm1 till 24 § 1975: 259
punkt 7 av anvisningarna till 28 § 1969: 749
punkt 8 av anvisningarna till 28 § 1957: 72
punkt 13 av anvisningarna till 29 § 1984: 190
punkt 14 av anvisningarna till 29 § 1969: 749
punkt I av anvisningarna till 30 § 1984: 101
punk_t 2 <•.v anvisningarna till 30 § 1984: IOI
punkt 3 av anvisningarna till 30 § 1969: 749
punkt 4 av anvisningarna till 30 § 1969: 749
punkt 5 av anvisningarna till 30 § 1969: 749
punkt 5 av anvisningarna till 35 § 1974: 810
punkt 7 av anvisningarna till 38 § 1974: 994
punkt 4 av anvisningarna till 39 § 1974: 994
anvisningarna till 41 c § 1983: 123
punkt 2 av anvisningarna till 43 § 1979: 612
punkt 3 av anvisningarna till 43 § 1981: 264
punkt 7 av anvisningarna till 53 § 1977: 572
punkt 8 av anvisningarna till 53 § 1977: 572
punkt 9 av anvisningarna till 53 § 1977: 572
punkt I av anvisningarna till 54 § 1984: 190
punkt 4 av an\'isningarna till 54 § 1980: 957
punkt 5 av anvisningarna till 54 § 1979: 612
punkt 2 av anvisningarna till 58 § 1963: 303
punkt 2 a av anvisningarna till 58 § 1963: 303.
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dels att I, 20 och 22 §§. 24 § I mom., 25 § 3 mom., den nya 28 §. 29 §
lmom .. 35§ l,3och3amom.,38§ lmom .. 4la§,45§,46§ lmom.,47§,
47a§. 50§ 2och 3mom .. 53§ 1 - 3 mom., 54§. 57§ 1 och 3mom., 58§.
59§ 1 och Jmom., 66§, punkt 2 av anvisningarna till 19§. punkterna 3, 4
och 9 av anvisningarna till 22 §. punkterna I och 10 av anvisningarna till
24 §. punkterna 2 a och 9 av anvisningarna till 25 §. punkt 1 av anvisningarna till 28 §. punkterna 4, 5, 7 och 16 av anvisningarna till 29 §. punkt 2 av
anvisningarna till 31 §. punkterna 2 a och 3 av anvisningarna till 36§,
punkterna 2, 5 och 8 av anvisningarna till 38 §, punkterna 1 och 4 a av
anvisningarna till 41 §. punkterna l, 2 och 4 av anvisningarna till 41 a §,
punkterna 2 och 3 av anvisningarna till 54§, anvisningarna till 60§ samt
punkt 2 av anvisningarna till 66 § skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i anvisningarna till 29§ skall införas en ny punkt, 10, av nedan
angivna lydelse.
Numrande lydelse

Föreslagen lydelse
I

§z

Med allmän kommunalskatt avses i denna lag kommunalskatt, landstingsskatt och församlingsskatt.
Allmän kommunalskatt skall utgöras i förhållande till det antal
skattekronor och skatteören, som
påföres en var skattskyldig enligt
de i denna lag fastställda grunder,
dock att skatten skall utgå i helt
antal kronor enligt vad i uppbördslagen (1953: 272) stadgas.

Allmän kommunalskatt skall utgöras al' fysisk person och dödsbo i
förhållande till det antal skattekronor och skatteören. som påförs
en var skattskyldig enligt de i denna
lag fastställda grunder, dock att
skatten skall utgå i helt antal kronor
enligt
vad
i
uppbördslagen
( 1953: 272) stadgas.

Angående taxeringsmyndigheter och förfarandet vid taxering till allmän
kommunalskatt stadgas i taxeringslagen ( 1956: 623).
20
Vid beräkningen av inkomsten
från särskild förvärvskälla skall alla
omkostnader under beskattningsåret för intäkternas förvärvande
och bibehållande avräknas från
samtliga intäkter i pengar eller
pengars värde (bruttointäkt),
som har influtit i förvärvskällan under beskattningsåret. Att koncern-

bidrag, som inte utgör sådan omkostnad. ändå skall avräknas i vissa fall orh inräknas i bruttointäkt
hos mottagaren framgår av 43 §
3 mom.

2

Senaste lydelse: 1977: 190.
-'Lydelse enligt prop. 1983/84: 165.

§3

Vid beräkningen av inkomsten
från särskild förvärvskälla skall alla
omkostnader under beskattningsåret för intäkternas förvärvande
och bibehållande avräknas från
samtliga intäkter i pengar eller
pengars värde ( h rutt o intäkt)
som har influtit i förvärvskällan under beskattningsåret.
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Föreslaf?en lydelse

Avdrag får inte göras för:
den skattskyldiges levnadskostnader och därtill hänförliga utgifter, såsom vad skattskyldig utgett som gåva eller som periodiskt understöd eller
därmed jämförlig periodisk utbetalning till person i sitt hushåll;
kostnader i samband med plockning av vilt växande bär och svampar till
den del kostnaderna inte överstiger de intäkter som är skattefria enligt 19 §;
värdet av arbete, som i den skattskyldiges förvärvsverksamhet utförts
av den skattskyldige själv eller andre maken eller av den skattskyldiges
barn som ej fyllt 16 år:
ränta på den skattskyldiges eget kapital som har nedlagts i hans förvärvsverksamhet;
svenska allmänna skatter;
kapitalavbetalning på skuld;
avgift enligt 8 kap. studiestödslagen ( 1973: 349):
avgift enligt lagen (1972: 435) om överlastavgift;
avgift enligt lagen ( 1976: 666) om påföljder och ingripanden vid olovligt
byggande m.m.;
avgift enligt 99 a § utlänningslagen (1980: 376);
avgift enligt 26 § arbetstidslagen (1982: 673 );
skadestånd, som grundas på lagen (1976: 580) om medbestämmande i
arbetslivet eller annan lag som gäller förhållandet mellan arbetsgivare och
arbetstagare, när skadeståndet avser annat än ekonomisk skada;
straffavgift enligt 8 kap. 7 § tredje stycket rättegångsbalken;
belopp, för vilket arbetsgivare är betalningsskyldig enligt 75 § uppbördslagen ( 1953: 272) eller för vilket betalningsskyldighet föreligger på grund av
underlåtenhet att göra avdrag enligt lagen (1982: 1006) om avdrags-· och
uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar;
avgift enligt lagen ( 1976: 206) om friparkeringsavgift;
överförbrukningsavgift enligt ransoneringslagen (1978: 268);
vattenföroreningsavgift enligt lagen ( 1980: 424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg;
ränta på lånat kapital till den del räntan täcks av sådant statligt bidrag
som avses i punkt 7 av anvisningarna till 24 §;
. kapitalförlust m.m. i vidare mån än som får ske enligt 36 §.
(Se vidare anvisningarna.)
22 §4
Från bruttointäkten av jordbruksfastighet får avdrag göras för omkostnader: som äro att hänföra till driftkostnader.

Har ~·ambruksförening med hänsyn till rörelsens resultat lämnat
medlem eller annan lönetilliigg eller annan sådan gottgörelse, må
fiireningen
njuta m·drag for
nämnda gottgörelse.
(Se vidare anvisningarna.)

4

Senaste lydelse 1972: 741.

(Se vidare anvisningarna.)
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

24
I mom. Till intäkt av annan
fastighet skall. där ej annat föranledes av vad nedan i andra stycket
eller 2 eller 3 mom. stadgas, hänföras vad av fastighet här i riket, som
taxerats såsom annan fastighet,
kommit ägaren till godo, såsom:

§

5

I mom. Till intäkt av annan
fastighet skall, där ej annat föranledes av vad nedan i andra stycket
eller 2 mom. stadgas, hänföras vad
av fastighet här i riket, som taxerats
såsom annan fastighet, kommit
ägaren till godo, såsom:

hyresvärdet av lägenhet, som ägaren använt för sin, sin familjs och sina
personliga tjänares räkning;
hyra eller annan ersättning för fastighet eller del därav. som upplåtits till
annan;
.
intäkt genom försäljning eller annat tillgodogörande av fastighetens alster eller naturtillgångar;
avgäld med mera dylikt. som influtit från fastigheten.
Har fastighet helt eller delvis använts i ägarens egen rörelse. skall
intäkt genom nyttjande av fastigheten till den del, som sålunda använts, räknas till intäkt av rörelsen.
Att intiikt av fastighet, som ägts av
j(Jrsäkrin,;sanstalt, även i annat fall
än nyss sag(s hiinföres till intäkt av
rörelse framgår av 30 § 2 mom.

Har fastighet helt eller delvis använts i ägarens egen rörelse, skall
intäkt genom nyttjande av fastigheten till den del, som sålunda använts, räknas till intäkt av rörelsen.

Förmån av plantering ell_er trädgårdsland, som är att anse endast såsom
tillbehör till egen bostadslägenhet och som användes företrädesvis för
ägarens personliga trevnad. skall tagas i beräkning vid bostadsvärdets
bestämmande; och skall följaktligen, i den mån förmån av plantering eller
trädgårdsland sålunda beaktats. avkastning av planteringen eller trädgårdslandet ej särskilt redovisas.

25 §
6

3 mo m. I fråga om fastighet. för
vilken intäkten skall beräknas enligt 24 § 2 eller 3 mom., får avdrag
inte göras för andra omkostnader
än för ränta på lånat kapital, som
har nedlagts i fastigheten. samt
tomträttsavgäld eller liknande avgäld.

3 mo m. I fråga om fastighet, för
vilken intäkten skall beräknas enligt 24 § 2 mom., får avdrag inte göras för andra omkostnader än för
ränta på lånat kapital, som har nedlagts i fastigheten, samt tomträttsavgäld eller liknande avgäld.

Utöver avdrag som i föregående stycke sägs får dock fysisk person. som
blivit för året före taxeringsåret eller för taxeringsåret mantalsskriven på
honom tillhörig fastighet, som avses i 24 § 2 mom., i fråga om nämnda
fastighet göra ett extra avdrag med, för helt år räknat, 1500 kronor. dock
högst med det belopp, som jämlikt sistnämnda lagrum skall tas upp som
intäkt av fastigheten. Äger skattskyldig endast del av fastigheten. skall
~
6

Senaste lydelse 1968: 729.
Senaste lydelse 1980: 1054.
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Föreslagen lydelse

avdraget i motsvarande mån nedsättas. Vad i detta stycke stadgas skall
gälla jämväl beträffande dödsbo under förutsättning att någon delägare i
boet blivit mantalsskriven på fastigheten.
Har fastighet, för vilken intäkten skall beräknas enligt 24 § 2 mom.,
delvis använts i ägarens rörelse, skall räntan och avgälden minskas med
den del därav, som kan anses belöpa på den i rörelsen använda fastighetsdelen.
(Se vidare anvisningarna.)
28 §7

Till intäkt av rörelse hänföres allt vad som av här i riket bedriven rörelse
kommit rörelseidkaren tillgodo, såsom:
vad som i rörelsen influtit i penningar eller varor;
värdet av i rörelsen tillverkade eller saluhållna varor eller produkter.
som förbrukats för rörelseidkarens, hans familjs eller övriga hushållsmedlemmars räkning eller för avlöning åt arbetspersonal. som icke tillhört
rörelseidkarens hushåll, så ock av annan förmån, som i rörelsen kommit
honom tillgodo.
Ersättning i form av royalty eller periodiskt utgående avgift för utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar är att anse såsom intäkt av
rörelse, såvitt inte royaltyn eller avgiften är av beskaffenhet att böra
hänföras till intäkt av fastighet eller av tjänst.
Ersättning, som idkare av rörelse uppburit för upplåtelse av driften till
annan. räknas likaledes som intäkt av rörelse.
Sådan gottgörelse för utgift eller kostnad, som arbetsgivare uppburit
från pensions- eller personalstiftelse, räknas som intäkt av rörelse, om
avdrag för avsättning till stiftelsen medgivits vid beräkning av nettointäkt
av rörelse.
Vederlag, som arbetsgivare erhållit för att han övertagit ansvaret för
pensionsutfästelse i samband med övertagande av rörelse, räknas som
intäkt av rörelsen.
Redovisar arbetsgivare enligt lagen (1967: 531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. pensionsskuld under rubriken Avsatt till pensioner i
sin balansräkning, skall han enligt 30 § 2 mom. taxeringslagen (1956: 623),
under den särskilda underrubriken Avdragsgilla pensionsåtaganden, redovisa vad som avser sådana pensionsåtaganden för vilkas tryggande avdragsrätt föreligger enligt punkt 2 d jämfört med punkt 2 e av anvisningarna
till 29 § denna lag. Är vad som sålunda skall redovisas mindre än motsvarande belopp vid utgången av föregående beskattningsår, räknas skillnaden som intäkt av rörelse. Finns disponibla pensionsmedel vid utgången av
beskattningsåret. får nyssnämnda intäkt dock beräknas lägst till summan
av avdragsgill avsättning under året till pensionsstiftelse och avdragsgill
avgift under året för pensionsförsäkring - varvid dock beaktas endast
avsättning eller avgift avseende pensionsåtaganden som redovisas under
särskild underrubrik - samt en tiondel av disponibla pensionsmedel vid
utgången av närmast föregående beskattningsår. Räknas disponibla pensionsmedel som intäkt enligt närmast föregående punkt, skall senare
minskningar av vad som redovisas under särskild underrubrik motsvarande vad som sålunda tagits till beskattning icke räknas som intäkt.
7

Senaste lydelse av förutvarande 28 § I mom. se 1984: 190.
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Upphör arbetsgivare med sin rörelse. räknas disponibla pensionsmedel som intäkt av rörelse det beskattningsår då rörelsen upphörde.
Går arbetsgivare i likvidation eller
skiftas dödsbo efter arbetsgivare.
räknas disponibla pensionsmedel
som intäkt för det beskattningsår då
beslutet om likvidation fattades eller skiftet ägde rum. För fusion som
m•ses i 3 mom. gäller vad somföreskrires där och i 4 mom.

Föreslagen lydelse
Upphör arbetsgivare med sin rörelse. räknas disponibla pensionsmedel som intäkt av rörelse det beskattningsår då rörelsen upphörde.
Går arbetsgivare i likvidation eller
skiftas dödsbo efter arbetsgivare,
räknas disponibla pensionsmedel
som intäkt för det beskattningsår då
'beslutet om likvidation fattades eller skiftet ägde rum.

Med disponibla pensionsmedel avses vad som redovisas för beskattningsårets ingång under särskild underrubrik jämte förmögenheten i pensionsstiftelse, som tryggar de pensionsåtaganden som redovisas under
särskild underrubrik, vid beskattningsårets utgång minskat med arbetsgivarens pensionsreserv vid beskattningsårets utgång för sådant pensionsåtagande i den mån det ej är tryggat genom pensionsförsäkring jämte vid
sistnämnda tidpunkt kvarstående medel i stiftelsen för vilka avdrag vid
avsättningen icke åtnjutits. Stiftelsens förmögenhet skall härvid beräknas
enligt de grunder som gäller vid beräkning av stiftelses förmögenhet enligt
lagen (1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt. Disponibla pensionsmedel
skall dock icke upptagas till högre belopp än som motsvarar vad som
redovisas för beskattningsårets ingång under särskild underrubrik.
29 §
I mom. Från bruttointäkten av rörelse får avdrag göras för allt, som är
att anse som driftkostnad. Hit räknas, bland annat:
hyra för annan tillhörig fastighet eller del därav, som använts i rörelsen:
8

kostnad för anskaffning av råämnen och varor till förädling, förbrukning eller försäljning i rörelsen;
och skall - där vad sålunda har
förädlats eller eljest kommit till användning har utgjorts av produkter
eller råämnen från fastighet, som av
den skattskyldige har ägts eller brukats, eller från annan av honom idkad rörelse, ·som är att anse som
särskild förvärvskälla - värdet av
samma produkter eller råämnen tas
upp till det belopp, varmed de redovisas som intäkt av fastigheten eller
av den särskilda förvärvskällan,
samt - där moderbolag eller övertagande j('jrening har öi·ertagit dessa råämnen eller mror från dotterbolag eller överlåtande förening vid
8

Senaste lydelse 1981: 295.

kostnad för anskaffning av råämnen och varor till förädling, förbrukning eller försäljning i rörelsen;
och skall - där vad sålunda har
förädlats eller eljest kommit till användning har utgjorts av produkter
eller råämnen från fastighet. som av
den skattskyldige har ägts eller brukats. eller från annan av honom idkad rörelse. som är att anse som
särskild förvärvskälla - värdet av
samma produkter eller råämnen tas
upp till det belopp, varmed de redovisas som intäkt av fastigheten eller
av den särskilda förvärvskällan:
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sådan fi1sion som avses i 28 .~
3 mom. - värdet av samma råämnen eller mror tas upp till belopp,
motsvarande det hos dotterbolaget
eller den överlätande föreningen i
beskattnif1~sai·seende
gällande
viirdet ai· dessa tillgångar vid fusionstil(fället;

avlöningar, pensioner. periodiska understöd eller därmed jämförliga periodiska utbetalningar och andra kostnader för personal. som är eller varit
anställd i rörelsen;
kostnad för reparation och underhåll av till driften hörande byggnader.
markanläggningar, maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda
inventarier o.d.;
värdeminskning på rörelseägaren tillhöriga maskiner och andra för stadigvarande hruk avsedda inventarier eller, i fall som anges i punkt 3 av
anvisningarna. utgifter för anskaffande av tillgången;
värdeminskning på patenträtt och annan liknande rättighet;
'värdeminskning på en byggnad. som är avsedd för användning i ägarens
rörelse, eller, i fall som anges i punkt 7 av anvisningarna, utgifter för
anskaffande av byggnaden;
värdeminskning på en markanläggning, som är avsedd för användning i
ägarens rörelse. eller. i fatt som anges i punkt 16 av anvisningarna, utgifter
för anskaffande av anläggningen;
värdeminskning på naturtillgångar. såsom gruvor. stenbrott o.d. genom
deras tillgodogörande;
ränta på lånat kapital, som har nedlagts i rörelsen, och på gäld, som den
skattskyldige har ådragit sig för sin utbildning för rörelsen;
kostnad för facklitteratur, instrument och dylikt, som varit nödigt för
utövande av vetenskaplig, litterär, konstnärlig eller därmed jämförlig verksamhet;
speciella för rörelsen utgående skatter eller avgifter till det allmänna;
förlust, som har uppstått i rörelsen, såvida inte förlusten är att hänföra
till kapitalförlust eller är av sådan natur som avses i punkt 3 sjätte stycket
av anvisningarna till 41 §.
·

35 §
9

I mom. Till intäkt av tillfällig förvärvsverksamhet hänförs
I) intäkt som skattskyldig haft av annan förvärv skälla än förut har
nämnts och som inte heller utgör intäkt av kapital.
2) sådan lotterivinst som inte är frikallad från beskattning enligt 19 §.
3) restituerade. avkortade eller
avskrivna egenavgifter enligt lagen
(1981:691} om socialavgifter, som
inte utgör intäkt av jordbruksfastighet eller rörelse, i den mån avdrag har medgetts för avgifterna.
9
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3> restituerade, avkortade eller
avskrivna egenavgifter enligt lagen
(1981: 691) om socialavgifter, som
inte utgör intäkt av jordbruksfastighet eller rörelse, i den mån avdrag har medgetts för avgifterna
och
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4) restituerad, avkortad eller avskriven vinstdelningsskatt i den
mån avdrag har medgetts för skatten, och
5) vinst - i den omfattning som
anges i 2-4 mom. - genom icke
yrkesmässig avyttring (rea I isa tio n svins t).
Har sådanjl1sion mellan aktiebolag eller föreningar ägt rum, som
avses i 28 § 3 mom., skall restituerad, avkortad eller m•skriven
skatt, som enligt vad m·an sagts
skulle ha utgjort skattepliktig intäkt
för dotterbolaget eller den överlåtande föreningen, utgöra skattepliktig intäkt för moderbolaget eller
den övertagande föreningen. Vad
nu sagts skall äga mot.\'\'arande
tillämpning vid ft1sion mellan sparbanker enligt 78 § lagen (1955:416)
om sparbanker samt då ett bankaktiebolags hela bankrörelse Öl'ertagits m· ett annat bankholag eller
ett försäkringsbolags hela försäkringsbestånd övertagits m· ett annat försäkringsbolag och beloppet i
fråga icke uppgetts till beskattning
hos det överlåtande bolaget.

Föreslagen lydelse

4) vinst - i den omfattning som
anges i 2-4 mom. - genom icke
yrkesmässig avyttring (rea I isa tionsvinst).

3 mom. 10 Realisationsvinst på grund av avyttring av aktie. andel i
aktiefond, delbevis eller teckningsrätt till aktie eller andel i ekonomisk
förening eller i handelsbolag eller annan rättighet som är jämförlig med här
avsedd andelsrätt eller aktie är i sin helhet skattepliktig, om den skattskyldige innehaft egendomen mindre än två år. För vissa aktier och andelar
tillämpas bestämmelserna i 3 a mom.
Avyttrar skattskyldig egendom som avses i detta moment och som den
skattskyldige innehaft två år eller mera, är 40 procent av vinsten skattepliktig. Från sammanlagda beloppet av skattepliktig realisationsvinst enligt
detla stycke under ett beskattningsår, minskat med avdragsgill del av
förlust vid avyttring samma år av egendom som avses i detta stycke, äger
skattskyldig åtnjuta avdrag med 3 000 kronor. Har den skattskyldige under
beskattningsåret varit gift och levt tillsammans med sin make. får sådant
avdrag åtnjutas för dem båda gemensamt med 3 000 kronor. I intet fall får
dock skattskyldig åtnjuta avdrag med högre belopp än som svarar mot
sammanlagda beloppet av skattepliktig realisationsvinst enligt detta stycke
minskat med avdragsgill del av förlust som nyss nämnts.
Kan tillämpning av föregående stycke antas hindra strukturrationalisering som är önskvärd från allmän synpunkt, kan regeringen eller myndig10
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het som regeringen bestämmer medge befrielse därifrån helt eller delvis,
om företag som berörs av strukturrationaliseringen gör framställning om
detta senast den dag avyttringen sker.
Har egendom som avses i detta moment avyttrats genom sådan tvångsförsäljning som anges i 2 § första stycket I) lagen (1978: 970) om uppskov
med beskattning av realisationsvinst, är - oavsett tidpunkten för förvärvet
- endast 40 procent av vinsten skattepliktig.
Bestämmelsen i 2 mom. tredje stycket äger motsvarande tillämpning på
egendom som avses i detta moment.
Öl'erlåts aktie i aktiebolag eller
andel i handelsbolag, ekonomisk
förening eller utländskt bolag till
sl'enskt företag inom samma koncern, skall - där ej annat följer av
nionde stycket - beskattning av
realisations1'inst inte äga rum, om
moderföretaget i koncernen är aktiebolag eller ekonomisk förening
och den <'il•erlåtna aktien eller andelen innehas som ett led i annan
koncernens verksamhet än förl'altning al' fastighet, värdepapper eller
annan därmed likartad lös egendom. I fall som nu avses skall den
ö1·erlåtna aktien eller andelen
anses fön·iirw1d av det övertagande företaget l'id den tidpunkt
och för den anskafjizingskostrwd
som gällt för det överlåtande förewget. Om överlåtelsen sker till utländskt företag, kan regeringen
eller myndighet som regeringen
bestämmer medge befrielse från
realisationsvinstbeskattningen. Bestämmelserna i detta stycke om beskattning av realisationsvinst tilllämpas även i fråga om avdrag för
realisationsförlust. Avdrag jbr
realisation.1Jörlust får dock inte i
något fall göras på grund av avyttring av aktier eller andelar till utländskt koncernföretag.
Har fastighet överlåtits på aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening genom fång på vilket
lagfart sökts efter den 8 november
1967 av någon som har ett bestämmande inflytande över bolaget eller
föreningen, beräknas skattepliktig
realisationsvinst vid hans avyttring

Har fastighet överlåtits på aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening genom fång på vilket
lagfart sökts efter den 8 november
1967 av någon som har ett bestämmande inflytande över bolaget eller
föreningen, beräknas skattepliktig
realisationsvinst vid hans avyttring
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av aktie eller andel i bolaget eller
föreningen som om avyttringen avsett mot aktien eller andelen svarande andel av fastigheten. Vad nu
sagts får inte föranleda alt skattepliktig realisationsvinst beräknas
lägre eller alt avdragsgill realisationsförlust beräknas högre än enligt reglerna i detta moment. Bestämmelserna i delta stycke gäller
endast om sådan fastighet utgör bolagets eller föreningens väsentliga
tillgång. De gäller dock inte vid
avyttring av aktie i sådant bostadsaktiebolag eller andel i sådan bostadsförening som avses i 24 §
3 mom .. om avyttringen avser endast rätt till viss eller vissa men ej
alla bostadsHigenheter i fastigheten.
Lika med lagfartsansökan anses annan ansökan hos myndighet om
viss åtgärd med åberopande av
fångeshandlingen. Om vinsten vid
försäljning av aktie eller andel på
grund av bestämmelserna i detta
stycke beräknas enligt de regler.
som gäller för beräkning av vinst
vid avyttring av fastighet, skall
avyttringen anses ha avsett den mot
aktien eller andelen svarande andelen av fastigheten.

av aktie eller andel i bolaget eller
föreningen som om avyttringen avsett mot aktien eller andelen svarande andel av fastigheten. Vad nu
sagts får inte föranleda att skattepliktig realisationsvinst . beräknas
lägre eller att avdragsgill realisationsförlust beräknas högre än enligt reglerna i detta moment. Bestämmelserna i detta stycke gäller
endast om sådan fastighet utgör bolagets eller föreningens väsentliga
tillgång. De gäller dock inte vid
avyttring av aktie i sådant bostadsaktiebolag eller andel i sådan bostadsförening som avses i punkt 2
femte stycket av am•isningarna till
38 ~, om avyttringen avser endast
rätt till viss eller vissa men ej alla
bostadslägenheter i fastigheten.
Lika med lagfartsansökan anses annan ansökan hos myndighet om
viss åtgärd med åberopande av
fångeshandling.::n. Om vinsten vid
försäljning av aktie eller andel på
grund av bestämmelserna i detta
stycke beräknas enligt de regler.
som gäller för beräkning av vinst
vid avyttring av fastighet, skall
avyttringen anses ha avsett den mot
aktien eller andelen svarande andelen av fastigheten.

Avyttrar skattskyldig aktie i aktiebolag och finns vid avyttringen obeskattade vinstmedel i bolaget till följd av att större delen av dess tillgångar
före avyttringen av aktien överlåtits på den skattskyldige eller annan, skall
som skattepliktig realisationsvinst räknas vad den skattskyldige erhåller
för aktien. Vid bedömande av frågan om överlåtelse av större delen av
bolagets tillgångar ägt rum skall även beaktas tillgång i bolaget som inom
två år efter avyttringen av aktien, direkt eller genom förmedling av annan,
överlåts på den skattskyldige eller honom närstående person eller på
aktiebolag. handelsbolag eller ekonomisk förening, vari den skattskyldige
eller honom närstående person har ett bestämmande inflytande. Har överlätelse av tillgång i bolaget ägt rum efter utgången av det beskattningsår då
skattskyldighet för realisationsvinst vid avyttringen av aktie i bolaget
uppkom. skall realisationsvinst enligt detta stycke tas till beskattning på
samma sätt som vid eftertaxering för nämnda beskattningsår. Vad nu sagts
äger motsvarande tillämpning vid avyttring av andel i handelsbolag eller
ekonomisk förening. Riksskatteverket får medge undantag från detta stycke, om det kan antas att avyttringen av aktien eller andelen skett i annat
syfte än att erhålla obehörig förmån vid beskattningen. Mot beslut av
verket i sådan fråga får talan inte föras.

14
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Avyttrar skattskyldig aktie i ett aktiebolag. vari aktierna till huvudsaklig
del ägs eller på därmed jämförligt sätt innehas - direkt eller genom
förmedling av juridisk person - av en fysisk person eller ett fåtal fysiska
personer (fåmansbolag), till ett annat fåmansbolag, vari aktie - direkt eller
genom förmedling av annan - ägs eller inom två år efter avyttringen vid
något tillfälle kommer att ägas av den skattskyldige eller honom närstående person, skall som skattepliktig realisationsvinst räknas vad den
skattskyldige erhåller för aktien. Lika med aktieinnehav i det bolag, som
förvärvat aktien, anses den skattskyldiges aktieinnehav i ett annat fåmansbolag, som inom två år efter avyttringen förvärvar större delen av tillgångarna i något av fåmansbolagen. Har överlåtelse av aktie i det förvärvande
bolaget eller i bolag. som förvärvat större delen av tillgångarna i något av
fåmansbolagen, ägt rum efter utgången av det beskattningsår då skattskyldighet för realisationsvinst enligt detta stycket uppkom får realisationsvinsten tas till beskattning på samma sätt som vid eftertaxering för nämnda
beskattningsår. Vad nu föreskrivits äger motsvarande tillämpning i fråga
om handelsbolag eller ekonomisk förening eller andel i sådant bolag eller
förening liksom teckningsrätt till aktie eller annan rättighet jämförlig med
aktie. Sker avyttringen av organisatoriska eller marknadstekniska skäl
eller föreligger andra synnerliga skäl. kan regeringen eller myndighet. som
regeringen bestämmer. för särskilt fall medge undantag från tillämpning av
detta stycke.
Som närstående person räknas i detta moment föräldrar, far- eller morföriildrar, make, avkomling eller avkomlings make, syskon eller syskons
make eller avkomling samt dödsbo vari den skattskyldige eller någon av
nämnda personer är delägare. Med avkomling avses jämväl styvbarn och
- fosterbarn.
3 a mo m. 11 Realisationsvinst
vid avyttring av en bostadsrätt beskattas enligt bestämmelserna i detta moment om bostadsrättsföreningen är av det slag som anges i
punkt 3 av anvisningarna till 24 §.

3 a mo m. Realisationsvinst vid
avyttring av en bostadsrätl beskattas enligt bestämmelserna i detta
moment om bostadsrättsföreningen
är av det slag som anges i punkt 2
femte stycket av anvisningarna till
38§.

Som skattepliktig realisationsvinst räknas:
om bostadsrätten innehafts
mindre än 2 år ................
2 år men mindre än 3 år ........
3 år men mindre än 4 år ........
4 år eller mera ................

.
.
.
.

100% av vinsten
75 '}'(.av vinsten
50y(, av vinsten
25 % av vinsten

Bötämmelserna i 2 mom. tredje stycket och 4 mom. sista stycket
tillämpas på motsvarande sätt vid avyttring av en bostadsrätt.
Har en bostadsrätt avyttrats genom sådan tvångsförsäljning som anges i
2 ~ lagen ( 1978: 970l om uppskov med beskattning av realisationsvinst. är
- oavsett tidpunkten för förviirvct - endast 25 procent av vinsten skattepliktig om del skäligen kan antas att avyttringen inte skulle ha ägt rum om
tvång inte hade förelegat.
11
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Vad som sägs om realisationsvinst vid avyttring av en bostadsrätt tillämpas även vid avyttring av
andelar i andra svenska: ekonomiska föreningar än bostadsrättsföreningar och aktier i svenska aktiebolag om föreningen eller bolaget är
av det slag som anges i punkt 3 av
anvisningarna till 24 §.

Vad som sägs om realisationsvinst vid avyttring av en bostadsrätt tillämpas även vid avyttring av
andelar i andra svenska ekonomiska föreningar än bostadsrättsföreningar och aktier i svenska aktiebolag om föreningen eller bolaget är
av det slag som anges i punkt 2
femte stycket av anvisningarna till
38§.

Bedömningen av om en förening
eller ett bolag är av det slag som
anges i punkt 3 av anvisningarna till
24 § görs på grundval av förhållandena vid ingången av det år då avyttringen ägde rum.

Bedömningen av om en förening
eller ett bolag är av det slag som
anges i punkt 2 femte stycket av
anvisningarna till Jli § görs på
grundval av förhållandena vid ingången av det år då avyttringen
ägde rum.

38 §
J mom. 12 Till intiikt av kapital räknas:
ränta å obligationer och å utlånade eller i bank eller annorstädes insatta
medel.
utdelning å svenska aktier och andelar i svenska aktiefonder och ekonomiska föreningar samt å andelar i utländska bolag och aktiefonder. så ock
intäkt genom överlåtelse av rätt till utdelning å aktier eller andelar, som
nyss sagts, där ej aktierna eller andelarna samtidigt överlåtits.
allt såvitt intäkten inte iir att hänföra till jordbruksfastighet. fastighet
som avses i 24 § I mom. eller rörelse.
Till intäkt av kapital riiknas även vad som i samband med ideell förenings upplösning. medlems avgång ur föreningen e.d. utskiftas till medlem utöver inbetald insats.
För den, som genom köp. byte eller därmed jämförligt avtal förvärvat
rätt till utdelning i't svensk aktie eller å andel i svensk aktiefond eller
ekonomisk förening eller i utländskt bolag eller utländsk aktiefond. skall
siisom intäkt upptagas endast det belopp. varmed utdelningen eller, om
förvärvaren i sin tur överlåtit rätten till utdelning, den därvid erhållna
valutan överstigit det vid förvärvet utgivna vederlaget för riitten till utdelning.

Såsom utdelning från svensk
ekonomisk förening anses jämväl
vad som ~'id föreningens upplösning utskiftats till medlem utöver
inbetald insats. dock att vid upplösning genom fusion. som i 28 .~
31110111. andra .1tYcket avses. såsom
utdelning i intet fall skall arNc'S större helopp än som motsvarar vad
medlemmen erhallit kontant eller
eljest i annat iin andelar i den övertagande föreningen.
" Senaste lvdelse 1984: 190.

Såsom utdelning fr~'tn svensk
ekonomisk fiireni11g anses .iiimväl
vad som vid föreningens upplösning utskiftats till medlem utöver
inbetald insats, dock att vid upplösning ge_nom fusion. som avses i :! .~
.J 1110111. Firsta
stvcket
/agen
I !9.+7:576! 0111 statlig i11ku111stska11.
sftsom utdelning i intet fall skall
anses större belopp iin som mntsvarnr vad rm:dltmmcn erhi\llit kontant
eller eljest i annat iin andelar i den
iivt:rtagande fi.ireningen.
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41 a § 13

Äger fastighet del i samfällighet
al' annat slag än som avses i 53 §
I mom. första stycket j), hänföres
den fastigheten tilikommande andelen av intäkter och kostnader i
verksamheten i samfälligheten till
den förvärvskälla vari fastigheten
ingår enligt de bestämmelser som
gäller för nämnda förvärvskälla.
!Se vidare anvisningarna.)

45

Äger fastighet del i samfällighet
som avses i 53 § 2 mom., hänförs
den fastigheten tillkommande andelen av intäkter och kostnader i
verksamheten i samfälligheten till
den förvärvskälla vari fastigheten
ingår enligt de bestämmelser som
gäller för nämnda förvärvskälla.
(Se vidare anvisningarna.)
§14

Vid 'beräkning av skattskyldigs inkomst av jordbruksfastighet, av annan
fastighet och av rörelse må, i den mån fastighet ingått i förvärvskällan och
garantibelopp för fastigheten skall enligt bestämmelserna i 47 § upptagas
såsom skattepliktig inkomst för den skattskyldige, avdrag göras med belopp motsvarande garantibeloppet.
Oaktat garantihe/opp för reulerinussamfälliuhct tillhörig reulering.1damm upptagits såsom skattepliktig inkomst för samfiilliuheten,
skall dock ii1-:are lll' strömfall med
skyldighet att hidraga till kostnaden .fi'ir regieringsföretaget tillgodonj11ta det i fiirsta stycket angil•na. J regleringsdammen helöpande lJl'dragct. i den mån detsamma motsvarar den på strömfi1l/e1 hdiipande andelen m• nämnda
kostnad.
46 §

I mom. 15 Uppkommer underskott vid beräkningen av inkomst av förvärvskälla får. med de undantag som anges i detta moment och med
iakttagande av föreskriften i 74*. underskottet avräknas från den skattskyldiges inkomst från andra förvärvskällor i den män underskottet och
inkomsten enligt 56 - 59 §§ hänför sig till samma kommun.
Avdrag medges inte för
I) under~koll av icke yrkesmässig avyttring av fast eller lös egendom
eller av deltagande i lolleri.
2J underskott av fastighet eller rörelse i utlandet,
3) underskott som har uppkommit på grund av all avdrag enligt 45 §
överstigit nettointäkten av förvärvskällan.
4) underskott i den mån hänsyn till det har tagits vid beräkning av
sjömansskalt.

'' Se1wst:: lvddsc 1975: 2-~9.
Senaste 1\·dclsc 19~4: 52.
'' Scna~tl' l)•Jchc 1979: 1149,
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Har avdrag gjorts enligt I§ Jagen (1966: 172) om avdrag för avskrivning
på skeppskontrakt m.m. och uppkommer underskott i förvärvskällan får
den del av underskottet som svarar mot avdraget avräknas endast från
inkomst av rederi-, luftfarts- eller varvsrörelse. Har avdrag gjorts för
värdeminskning av skepp eller Juftfartyg och överstiger avdraget för år
räknat 10 procent av anskaffningsvärdet av skepp eller I 5 procent av anskaffningsvärdct av luftfartyg gäller samma begränsning av rätten alt avräkna underskott i fråga om den överskjutande delen av avdraget. För
underskott som inte har kunnat utnyttjas föreligger rätt till avdrag senast
vid den taxering som sker sjätte. kalenderåret efter det kalenderår då
taxering skett för det beskattningsår då underskottet uppkom. Sådant
avdrag får dock inte överstiga det sammanlagda beloppet av inkomst av
rederi-, luftfarts- och varvsrörelse sedan denna inkomst i förekommande
fall minskats med annat underskott som avses i detta stycke.

Vid tillämpning m· tredje stycket
anses koncernbidra1: en liv 43 §
3 mom. som intäkt av rederi-. luftfarts- eller van·srårel.l'l' endast om
bidraget utgör avdra1:sgill omkostnad för ginzren i rörelse al' angii·et
slag.
Tredje stycket tillämpas inte i
fråga om svenskt aktieholug i·ars
aktier noteras på hörs eller ärföremå/jor liknande notering eller ifrå1:a om dotter.företag till sådant ho/ag. Tredje stycket tillämpas inte
heller på fiskeskepp eller köpekon-

Tredje stycket tillämpas inte på
fiskeskepp eller köpekontrakt som
avser fiskeskepp, om den skattskyldige har licens enligt förordningen
(1978: 5 J 7) om licens för yrkesfiskare eller är medlem i fiskelag som
har sådan licens.

trakt som avser fiskeskepp, om den
skattskyldige har licens enligt förordningen ( 1978: 517) om licens för
yrkesfiskare eller är medlem i fiskelag som har sådan licens.
Föreligger synnnerliga skäl. får regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer medge undantag från tillämpning av tredje stycket.
Hryter skattskyldig mot villkor som har uppställts för medgivandet. skall
taxering ske enligt tredje stycket på samma sätt som vid eftertaxering för
det beskattningsår som medgivandet avser.

All al'llrag icke är medgiret f"ir
underskott som uppkommit .fi"ire eller i samhand med l'issa fiirctagsiiverldte/.1·er frwngår m· punkt 6 111·
am·is11ingama till 21i ~.
47
För fastighe1. som året före taxeringsärct varit skattepliktig, beräknas garantibelopp till en och en
1
'

Senaste lyJclo;e 19XO: 1054.
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halv procent av fastighetens taxeringsvärde förstnämnda år. Garantibeloppet tas upp som skattepliktig
inkomst för fastighetens ägare inom
den kommun, där fastigheten är belägen. Som ägare anses även den,
som innehar fastighet med fidei-

halv procent av fastighetens taxeringsvärde förstnämnda år. Garantibeloppet tas upp som skattepliktig
inkomst inom den kommun, där
fastigheten är belägen.för fastighetens ägare eller för den som enligt 1

kornmissrätt eller i annat fall utan
'vederlag besitter fastighet på grund
ai• testamentariskt förordnande.
Vad som i fiiregående stycke
siigs om ägart' skall i förekommande fall i stället gälla:
a) den, som innehar fastighet
med åborätt, med tomträtt eller
med 1·attenfallsrätt. innl:'havare av
så kallad ofri tomt i stad samt den,
som e(iest innehar fastighet med
ständig eller ärftlig besittningsrätt;
b) innehamre m· skogsområde,
som blivit av staten upplåtet till
kana/bolag eller till kommun eller
annan menighet;
ej innehavare m· publikt boställe
eller på lön anslagen jord;
d) juridisk person, som fiirraltar
.rnmfiillighet och som enligt 53 §
1 mom. första stycket .fJ är skattskyldig fiir inkomst; samt
e) nyttjanderättslwwire till täktmark som avses i 2 kap. 4 § jiistighetstaxeringslagen ( 1979:1152), om
nylljanderiitten har fön,iirrats mot
enRilngSl"ederlaR.
Si/som inne/wl'(ire av publikt
boställe eller pil lön anslagen jord
skall anses den tjiinstein11elww1re
eller annan, som fi'ir:fattningsenligt
iiger nyttja fastigheten eller tillgodo11juta dess ill'kastning. Betriif~
fimde sådant lönehostii//e som
m·ses i lagen ( 1970:939) om fi'in·altning m· kyrklig jord iir 1·ederbiirandc pastorat att anse såsom innehal"(Jre.

Skall m·kastning 11tii1·er husbeho1·et m· skog ä .fiHtigln·t, som under
aJ eller c) 0111f("ir111iiles, fi"ir.fiittningsenligt helt eller deli·is tillkomma all111ii11./imd eller inrii11ni11g, iir
denna att anse såsom Ji1stighL'tc11s

kap. 5 § fastighetstaxerings/agen
(1979: 1152) skall anses som ägare.
Den som innehar fastighet med
åborätt eller eljest med ständig eller ärftlig besittningsrätt och på
grund av denna sin rätt inte äger
utiiver husbehovet tillgodogöra sig
avkastning m· skog på fastigheten
påfi"irs dock inte nägot garantibelopp på det i taxeringsvärdet ingående skogsbruksviirdet.
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SkU 1984/85:23
Nul'arande lydelse

Föreslagen lydelse

innehavare, sål'itt angår fastighetens skogsbruksvärde.
Där beträffande fastighet. som
innehaves med åborätt eller eljest
med ständig eller ärftlig besittningsrätt, innehavaren på grund al'
denna sin riitt icke äger utöl'er husbehovet tillgodogöra sig ai•kastnin1-: m· skog å fastigheten, skall
garantibeloppet för honom icke beräknas å det i taxeringsvärdet ingående sko1-:sbruksvärdet.
Garantibelopp beräknas för beskattningsår. Omfattar beskattningsåret
kortare eller längre tid än 12 månader eller har fastigheten förvärvats eller
avyttrats under beskattningsåret, skall garanti beloppet jämkas med hänsyn
härtill.
(Se vidare anvisningarna.)
47 a § 17
Sammanlagda beloppet av den inkomst från en eller flera förvärvskällor,
vilken är skattepliktig i en kommun, med avdrag i förekommande fall som
avses i 46 och 46 a §§. samt av i 47 § omförmält garantibelopp utgör
skattskyldigs inom kommunen taxerade inkomst.
Den taxerade inkomsten avrundas nedåt, för skattskyldi1-: som
al'ses i 10.li 1 mom. la1-:en (1947:576)
om statli1-: inkomstskatt till helt
hundratal kronor och fiir annan
skattskyldig till helt tiotal kronor.

Den taxerade inkomsten avrundas nedät till helt hundratal kronor.

50 §
2 mom. 18 För fysisk person. som varit här i riket bosatt under hela eller
någon del av beskattningsåret, utgöres såvitt angår hemortskommunen den
beskattningsbara inkomsten av den taxerade inkomsten minskad med
kommunalt grundavdrag. Den beskattningsbara inkomsten skall angivas i
helt hundratal kronor. så att överskjutande belopp, som icke uppgår till
helt hundratal kronor, bortfaller.
Finnes skattskyldigs skatteförmåga under beskattningsåret hava varit
väsentligen nedsatt till följd av långvarig sjukdom, olyckshändelse. ålderdom, underhåll av andra närstående än barn. för vilka den skattskyldige
ägt tillgodonjuta allmänt barnbidrag, eller annan därmed jämförlig omständighet, må efter taxeringsnämndens eller. om besvär anförts eller ock
särskild framställning därom gjorts senast den 30 juni året näst efter taxeringsåret, länsrättens beprövande den skattskyldiges taxerade inkomst
minskas. förutom med kommunalt grundavdrag. med ytterligare ett efter
omständigheterna avpassat belopp. dock högst 10000 kronor. Har skatt-

17
1
"

Scna,te lydelse 1981: 999.
Senaste lyd.:lse 1979: 169.
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skyldig på grund av jämkning vid beräkning av sjömansskatt åtnjutit avdrag för nedsatt skatteförmåga, skall avdrag, som avses i detta stycke,
minskas med det belopp, varmed jämkning medgivits.
Om skattskyldigs inkomst, efter avdrag av därå belöpande skatt, på
grund av nedsatt arbetsförmåga, långvarig oförvållad arbetslöshet, stor
försörjningsbörda eller annan diirmed jämförlig omständighet understigit
vad han kan anses hava behövt till underhåll för sig själv och för make och
oförsörjda barn (existensminimum) är den skattskyldige berättigad till avdrag för nedsatt skatteförmåga.
Även skattskyldig. vars inkomst till icke obetydlig del utgjorts av folkpension. är - om särskilda omständigheter icke föranleda annat - berättigad till avdrag för nedsatt skatteförmåga.
Vad i andra stycket sägs angående tid och ordning för särskild framställning om avdrag samt angående minskning av avdraget med belopp. varmed
jämkning erhållits vid beräkning av sjömansskatt, skall äga motsvarande
tillämpning i fråga om avdrag enligt tredje och fjärde styckena.
Vad hiirefter ätcrstår avrundas nedåt till helt hundratal kronor och utgör
för skattskyldig, som nu nämnts, beskattningsbar inkomst.
För ideell j(Jrening. som iiger rätt
till grundavdrag enligt 48 ~ J mom.,
11tgiire.1 sål'itt angår hemortskommuncn den beskattningsbara inkomsten a1· den taxerade inkom.\·ten minskad med ko111111111rnlt
grundavdrng.
3 1110111. 19 För skattskyldig, som i 2 mom. avses. såvitt angår annan
kommun an hemortskommuncn. utgör den taxerade inkomsten tillika beskattningsbar inkomst. utom i fall varom nedan i andra stycket förmäles.
Kan kommunalt grundavdrag helt eller delvis icke utnyttjas i hemorts. kommunen och har taxerad inkomst påförts den skattskyldige i annan
·kommun. skall bristen avräknas frftn sistniimnda inkomst. Därvid skola i
förekommande fall bestämmelserna i punkt 4 av anvisningarna till 46 ~ ~iga
motsvarande tilliimpning. Vad efter dylik avräkning återstår utgör för den
skattskyldige beskattningsbar inkomst i kommunen.
För annan skattskyldig iin som i 2 mom. avses utgör den taxerade inkomsten tillika beskattningsbar inkomst.
Bcskattninr.:shar inkomst skall
j('irf\·sisk person, oskifi dödsbo och
fami(il'st!fidsc. \'llrOlll .f('irmiilcs i
10
mom. /agc11 om statlig i11ko111stskatt. angit·as i hela hundratal kronor. stl lift ii1·ers~j11raiuic he-

*/

/)en heskattningshara inkomsten
m·rundas 11cdå1 till helt hundratal
kronor.

lopp. som icke 11ppg1lr 1ill he/1
kronor, hc1r(fi1/la.
(Se vidare anvisningarna.)

l11111dra!lll

1
"

Senaste lydelse 1970: 162.
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53 §

I mom. 20 Skyldighet att erlägga skatt för inkomst åligger så framt ej
annat föreskrives i denna lag eller i särskilda bestämmelser, meddelade på
grund av överenskommelse eller beslut. varom i 72 och 73 §* sägs:
a) fysisk person:
för tid, under l'ilken han varit här i riket bosatt:
för all inkomst, som av honom
här i riket eller <I utländsk ort förvärvats: samt

för all inkomst, som förvärvats
inom eller utom riket: samt

för tid, under l'ilken han ej mrit hiir i riket bosatt:
för inkomst av här belägen fastighet;
för inkomst av rörelse, som här bedrivits;
för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av anställning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun;
för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av annan
. anställning eller annat uppdrag, i den mån inkomsten uppburits härifrån
och förvärvats genom verksamhet här i riket;
för pension enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring till den del
beloppet överstiger 7 500 kronor och för annan ersättning enligt nämnda
lag;
för pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten
eller svensk kommun:
för belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket bedriven försäkringsröre !se;
för ersättning eniigt lagen (I 954: 243) om yrkesskadeförsäkring eller
lagen (1976: 380) om arbetsskadeförsäkring och lagen ( 1956: 293) om ersättning åt smittbärare samt enligt annan lag eller författning, som utgått till
n[tgon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänstgöring eller i fall som avses i lagen (1977: 265) om statligt personskadeskydd eller lagen ( 1977: 267) om krigsskadeersättning till sjömän;
för dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa enligt lagen ( 1973: 370)
om arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen
( 1973: 37 I) om kontant arbetsmarknadsstöd;
för timstudiestöd och inkomstbidrag enligt studiestödslagen (1973: 349):
för annan härifrån uppburen. genom verksamhet här i riket förvärvad
inkomst av tjänst:
för återfört avdrag för egenavgifter enligt lagen (198 I: 691) om socialavgifter samt - i den mån avdrag har medgetts for avgifterna - restituerade,
avkortade eller avskrivna egenavgifter:
för vinst vid icke yrkesm~issig avyttring av fastighet eller rörelse här i
riket eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse och av egendom som
avses i 35 § 3 a mom. och som innefattar nyttjanderiitt till ett hus eller del
av ett hus här i riket; samt
för vinst vid icke yrkesmässig avyttring av aktier och andelar i sådana
svenska företag som avst:s i punkt 4a av anvisningarna till 41 ~. om
överlåtaren vid något tillfälle under de tio kalenderår som närmast föregått
det år då avyttringen skedde haft sitt egentliga bo och hemvist här i riket
eller stadigvarande vistats här;

"° Senaste lydelse 1984: 353.
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b) staten:
för inkomst m· jordhruksdomiiner, skogar samt uthyrda eller
med tomträtt eller vattenfallsriitt
upplåtna fastigheter; samt
för inkomst av rörelse. som ej
härjlutit av bank- eller försiikringsröre/se eller av kommunikationsi·erk med tillhörande byggnader
och anläggningar eller av industriell i·erksamhet, som huvudsakligen
avser att tillgodose statens eww
behov;
c) landsting, kommuner och andra menigheter ävensom hushållningssällskap med stadgar som
faststii/lts W' regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer:
för inkomst ai· fastighet och ai•
rörelse;
d) akademier, allmänna undervisningsi-erk, sådana sammanslutningar m• studerande vid rikets universitet och högskolor i vilka de
studerande enligt gällande stadgar
är skyldiga att i·ara medlemmar,
samarbetsorgan för sådana sammanslutningar med ändamål att
ful/[.{öra uppgifter som enligt
nämnda stadgar ankommer på
sammanslutningarna,
sjömans hus, företagareförening
som erhåller statsbidrag, regional
utl'eckling.1fond som avses i förordningen ( 1978:504) om överföra11de
av vissa uppgifter från företagareförening till regional un•ecklingsf ond,
allmänna försäkri11gskassor. erkända arbetslöshetskassor, understöd.~fi;reningar som inte bedriw:r
till !ilförsäkring hänförlig i·erksamhet, pensionsstijielser som avses i
lagen (1967:531 J om tryggande av
pensionsu~fästelse m.m .. personalstijielser som m·ses i samma lag
med ändamål uteslutande att liim1w 111uferstiid i·id arhetslösht't, .1jukdom eller olyck.1fall. stiftelser som
bildats enlit:t m·tal mellan organisationer av arbt'fsginzre och ar-

b) dödsbo:
för all inkomst som fi')rvärwlts
inom eller utom riket.

SkU 1984/85:23
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hetstagare med ändamål att utge
avgångsersättning till friställd arbetstagare eller främja åtgärder till
förmån för arbetstagare som blivit
uppsagd eller löper risk att bli uppsagd till följd av driftsinskränkning,
företagsnedläggelse eller rationalisering av företags verksamhet, sådana ömsesidiga försäkringsbolag
som avses i lagen om yrkesskadeförsäkring,
Allmänna pensionsfonden, Allmänna
sjukförsiikringsfonden,
Alva och Gunnar Myrdals stiftelse,
Apotekarsocietetens stiftelse för
främjande av farmacins utveckling
m.m., Bokbranschens Finansieringsinstitut Aktiebolag, Bryggeristiftelsen, Dag /lammarskjölds
minnesfond, FondenJ'ör industriellt
utvecklingsarbete, Fonden för industriellt samarbete med 11-länder,
Fonden för si·enskt-norskt industriellt samarbete, handelsprocedurrådet, Järnkontoret och SIS - Standardiseringskommissionen i Si•erige, så länge kontorets respektii•e
kommissionens vinstmedel används till allmänt nyttiga ändamål
och utdelning inte lämnas till delägare eller medlemmar, Nobelst{ftelsen, Norrlandsfonden, Stiftelsen
Industricentra, Stiftelsen Industriellt 1m·ecklingscentrum i öi·re Norrland, Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling, Stiftelsen Landstingens fond för teknikupphandling
och produktutveckling, Stiftelsen
för produktutvecklingscentrum i
Göteborg, Stiftelsen Produktutveck/ingscentrum i Östergötland,
Stiftelsen för samverkan mellan
Lunds universitet och näringslivet
- SUN, Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga
attacheverksamhet, Si·enska bibelsällskapets
bibelfond, Svenska Penninglotteriet Aktiebolag, Svenska skeppshypotekskassan, Svenska UNICEFkommitten, Sveriges exportråd,
Sveriges turistråd, Aktiebolaget
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Tipstjänst och Akt_ieholaget Trav
och Galopp:
för inkomst av fasti1:het;
e) kyrkor, sjukvårdsinrättningar
vilkas verksamhet ej bedrives i
vinstsyfte.
barmhärtighetsinrättningar. stiftelser som hava till hurndsakli1:t ändamål att under samverkan med militär eller annan
myndighet stärka rikets försvar eller att, utan begränsning till viss
familj, vissa familjer eller bestämda personer, främja vård och uppfostran av barn eller liimna understödför beredande av undervisning
eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande eller
främja 1·etenskaplig forskning,
ävensom ideella föreningar som
uppfylla i punkt 9 av anvisningarna
angivna 1·illkor:
för inkomst a1• fastighet och ai•
rörelse;
j) svenska aktiebolag och sådana
bolag. som enligt särskild författning äro skyldiga att avstå sin
vinst, ekonomiska föreningar. samebyar, samfund, stiftelser, understöd4åreningar. som bedriva till
livförsäkring hänförlig 1•erksamhet,
verk, inrättningar och andra inländska juridiska personer, dock
såvift gäller sådana juridiska personer som enligt författning eller
på därmed jämförligt sätt bildats
för att förvalta samfällighet endast
om samfälligheten har taxerats såsom särskild taxeringsenhet och
avser marksamfällighet eller regleringssamfällighet, samtliga här
under j) avsedda bolag. verk och
andra juridiska personer i den mån
de ej inbegripas under punkterna d)
och e):
för all inkomst, som här i riket
eller å utländsk ort förvärmts:
g) utländska bolag:
för inkomst m· här belägen fastighet;
för inkomst av rörelse. som här
bedrivits; samt
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för l'inst i-id icke yrkesmässig
avyttring av fastighet eller rörelse
här i riket eller tillbehör till sådan
fastighet eller rörelse och av egendom som al'ses i 35 § 3 a mom. och
som innefattar nyttjanderätt till ett
hus eller del al' ett hus här i riket.
Riksskatteverket må. om särskilda skäl därtill äro, efter ansökan
förklara, att stiftelse eller förening,
som har till h111•udsakligt ändamål
att främja nordiskt samarbete, i
fråga om skattskyldighet eller eljest
!'id tillämpning av denna lag skall
anses jämställd med stiftelse eller
förening, som ovan i första stycket
vid eJ angives. Sådant beslut må,
när omständigheterna det föranleda, al' riksskatteverket återkallas.
Ö1•er beslut, som riksskatte1,erket
meddelat enligt detta stycke, må
klagan icke föras.
2 mo m. 21 Vanliga handelsbolag,
kommanditbolag. enkla bolag, rederier och juridiska personer, som
enligt författning eller på därmed
jämförligt sätt bildats för att förvalta annan samfällighet än sådan som
avses i 1 mom. första stycket .fl.
taxeras icke. utan lziinföres deras
inkomst till de särskilda delägarnas
inkomst med belopp. som för en
var motsvarar hans andel av bolagets. rederiets eller samfällighetens
inkomst. I:.,) heller skall så kallat
gruvbolag taxeras . utan skola dess
delägare taxeras en var för den inkomst, han åtnjutit av bolagets
verksamhet.

2 mo m. Inkomst hos vanliga
handelsbolag,
kommanditbolag,
enkla bolag, rederier och juridiska
personer, som enligt författning eller på därmed jämförligt sätt bildats
för att förvalta annan samfällighet
än sådan som har taxerats såsom
särskild taxeringsenlzet och avser
marksamfällighet eller regleringssamfällighet, hänförs till de särskilda delägarnas inkomst med belopp,
som för en var motsvarar hans andel av bolagets. rederiets eller samfällighetens inkomst. Delägare i
s. k. gruvbolag taxeras för den inkomst han åtnjutit av bolagets verksamhet.

Vad i föregående stycke sägs skall i förekommande fall äga motsvarande
tillämpning bet; äffande garantibelopp för fastighet.
3 mo m. 22 Avlider skattskyldig.
skall för det beskattningsår. då
dödsfallet inträffade, oskift dödsbo
efter honom taxeras såväl för inkomst, vilken den avlidne haft, som
för inkomst. vilken ingått till döds21

22

Senaste lvdelse 1975: 259.
Senas te Iydc lse 1971 : 407.

3 mo m, Avlider skattskyldig,
skall för det beskattningsår. då
dödsfallet inträffade, dödsboet efter honom taxeras såväl för inkomst. vilken den avlidne haft. som
för inkomst. vilken ingått till döds-
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boet efter dödsfallet, och skall därvid för dödsboet tilllämpas vad som
enligt bestämmelserna i denna lag
skolat gälla för den avlidne.

boet efter dödsfallet. och skall därvid för dödsboet tillämpas vad som
enligt bestämmelserna i denna lag
skolat gälla för den avlidne.

Vad i föregående stycke sägs skall i förekommande fall äga motsvarande
tillämpning beträffande garantibelopp för fastighet.
För senare beskattningsår än det,
då dödsfallet inträffade, taxeras
osk{ftat diidsbo, om den avlidne l'id
sitt ji-å1(/lille 1·ur bosatt hiir i riket,
som inländsk juridisk person och i
annat fall som här i riket icke hemmahörande juridisk person.

För senare beskattningsår än det,
då dödsfallet inträffade, tillämpas
\'Qd som sägs om dödsbo endast
om den m·lidne vid sitt frånfälle \'Qr
bosatt hiir i riket; i annat fall anses
dödsbo som sådan här i riket icke
hemmahörande juridisk person som
inte skall taxeras till kommunal inkomstskatt.

Från och med det taxeringsår som följer närmast efter det fjärde kalenderåret efter det kalenderår. då dödsfallet inträffade, tillämpas dock bestämmelserna om handelsbolag på dödsbo efter den som vid sitt frånfälle
var bosatt här i riket, om för dödsboet skulle ha beräknats högre till statlig
inkomstskatt taxerad inkomst än 10000 kronor eller större skattepliktig
förmögenhet än IOOOOO kronor. Dödsbo på vilket bestämmelserna om
handelsbolag varit tillämpliga något beskattningsår anses därefter som
sådant bolag i beskattningshänseende, oavsett storleken av boets inkomst
eller förmögenhet. Bestämmelserna i detta stycke tillämpas icke på fideikommissbo.
Om särskilda skäl föreligga,' må riksskatteverket på ansökan förklara att
oskiftat dödsbo, som enligt föregående stycke skall behandlas såsom handelsbolag i beskattningshänseende, må taxeras enligt bestämmelserna i
tredje stycket. Ansökan skall för att kunna upptagas till prövning göras hos
riksskatteverket senast under året efter det taxeringsår. då oskiftat dödsbo
forsla gången skall behandlas som handelsbolag i beskattningshänseende.
Mot beslut, som riksskatteverket meddelat i sådant ärende, må talan icke
föras.

54
Från skattskyldighetji-ikal/as:
aJ svenska aktiebolag och svenska ekonomiska föreningar:
för utdelning på aktie i svenskt
aktiebolag och andel i svensk ekonomisk förening i den omfattning
som anges i punkt I m• anvisningarna;
b) medlem av konungahuset:
för av staten anvisat anslag;
c) i utlandet bosatt person och
utländskt bolag:

z~

Senaste lydelse 1980: 957.
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a) medlem av konungahuset:
för av staten anvisat anslag;
b) i utlandet bosatt person:
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för sådan inkomst, för vilken avgift enligt lagen om bevillningsavgiftcr
för särskilda förmåner och rättigheter skall erläggas eller beträffande vilken befrielse från sådan avgift skall åtnjutas jämlikt särskilt stadgande i
samma lag;
d) I. ägare av sådan fastighet som
avses i 3 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979: 1152):
för inkomst av fastigheten i den
mån ägarens inkomst härrör från
sådan användning som gör att byggnad enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen skall indelas som specialbyggnad. dock ej kommunikationsbyggnad, distributionsbyggnad eller reningsanläggning, eller
härrör från nationalpark;
2. ägare av sådan fastighet som
avses i 3 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen:

c) ägare av sådan fastighet som
avses i 3 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen ( 1979: 1152):
för inkomst av fastigheten i den
mån ägarens inkomst härrör från
sådan användning som gör att byggnad enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen skall indelas som specialbyggnad, dock ej kommunikationsbyggnad, distributionsbyggnad eller rening~;anläggning:

d) ägare av sådan fastighet som
avses i 3 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen:

för inkomst av fastigheten i den mån ägarens inkomst härrör från sådan
egendom och sådan användning som avses i nämnda lagrum;
3. ägare a1' sådan fastighet som
avses i 3 kap. 4 § fastighetstaxerings/agen, dock ej ideell förening
som är hänförlig under 53 § I mom.
e):

för inknmst m• fastigheten i den
mån den används för ändamål som
m'ses i 3 kap. 4 § fastighetstaxerings/agen;
e) i riket bosatt delägare i oskift
dödsbo efter person. som vid sitt
frånfälle icke varit här i riket bosatt:
för av dödsboet åtnjuten, till honom utdelad inkomst. för vilken
dödsboet skall utgöra kommunal
inkomstskatt;
f) understödsföreningar, som bedriver så1·äl till li1försäkring hänförlig Ferksamhet som annan verksamhet:
för annan inkomst iin inkomst ai·
fastighet. dock att skattsk)•ldighet
föreligger ärenför j()rstnämnda inkomst till den del inkomsten belöper pä li1fiirsiikringsverk.rnmheten;
g) understödsföreningar, l'ilka
enligt sina stadgar inte filr meddela

e) i riket bosatt delägare i dödsbo
efter person, som vid sitt frånfälle
icke varit här i riket bosatt:
för av dödsboet åtnjuten, till honom utdelad inkomst, för vilken
dödsboet iir skyldigt att betala inkomstskatt:
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annan kapita/försäkring än sildan
som omfattar kapitalunderstöd på
högst 1000 kronor per medlem:
för all inkomst, som belöper på
1·erksamhet, hänförlig till li1fiirsäkring;
h) här i riket bosatt fysisk person,
som under vistelse utomlands åtnjutit avlöning eller annan därmed
jämförlig förmån på grund· av anställning där annat än hos svenska
staten, svensk kommun eller ombord på svenskt fartyg eller
svenskt, danskt eller norskt luftfartyg:
för inkomst av anställningen under förutsättning att anställningen
och vistelsen i utlandet varat minst
ett år eller enligt anställningsavtal
eller på annan grund kan antagas
komma att vara minst ett år;
i) ideell ji'Jrening, som är hänförlig under 53 § 1 mom. e):
/<)r inkomst m· fastighet och m·
rörelse i den omfattning som anges
i punkt 4 av anvisninf{arrw;
j) s1•ensk aktiefond:
för inkomst m· tillfällig förl'ärvsverksamhet pil f{rund av a1•yttring
av egendom som a1·ses i 35 §
3 mom., om den avyttrade ef{endomen innehafts två år eller mera.
Svenskt aktieholaf? och svensk
ekonomisk förening kan under de
förutsättningar som anges i punkt 5
av anl'isningarna frikallas från
skattskyldighetför utdelninf? på andel i utländskt företag.

j) här i riket bosatt fysisk person,
som under vistelse utomlands åtnjutit avlöning eller annan därmed
jämförlig förmån på grund av anställning där annat än hos svenska
staten, svensk kommun eller ombord på svenskt fartyg eller
svenskt. danskt eller norskt luftfartyg:
för inkomst av anställningen under förutsättning att anställningen
och vistelsen i utlandet varat minst
ett år eller enligt anställningsavtal
eller på annan grund kan antagas
komma att vara minst ett år.

Av 70 §framgår att personer som där avses är frikallade från skattskyldighet för vissa inkomster.
(Se vidare anvisningarna.)
57 §

1 mom.z 4 Skatt för inkomst av rörelse skall utgöras till kommun, där
rörelsen utövats från fast driftställe.
Har fast driftställe icke begagnats, skall skatt för inkomsten utgöras, om
inkomsten förvärvats

24
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a) av fysisk person
under tid, då han varit hiir i riket bosatt:
i hemortskommunen;
under tid, då han icke 1•arit här i riket bosatt:
i Stockholm för gemensamt kommunalt ändamål;
b) av inländsk juridisk person:
i hemortskommunen;
c) av utländskt bolag:
i Stockholm för [?emensamt kommunalt ändamål.

b) av dödsbo
i hemortskommunen.

3 mom. 25 Hava i annat fall än i 43 § I mom. sägs näringsidkare, mellan
vilka intressegemenskap råder (moder- och dotterföretag eller företag under i huvudsak gemensam ledning), vid affärer sinsemellan genom åsättande av högre eller lägre pris än de i allmänhet gällande eller andra
liknande åtgärder åstadkommit, att inkomst av deras verksamhet i icke
oväsentlig mån redovisats inom annan kommun än den, där inkomsten
skulle redovisats, om intressegemenskap icke förefunnits, skall såsom
beskattningsort för den näringsidkare, hos vilken för hög inkomst sålunda
redovisats, beträffande skälig del av hans inkomst gälla den kommun, där
den andre näringsidkaren skulle utgjort skatt för inkomsten, om dylika
åtgärder icke vidtagits.
liar koncernbidrag som al'ses i
43 § 3 nwm. föranlett att inkomst
redovisats inom annan kommun iin
den, där inkomsten skulle redo1·isats om bidraget icke liimnats. äga
bestämmelserna i första stycket
motsvarande tillämpning på den.
som mottagit bidraget. lämnas sädant bidrag för att täcka underskott
i fön·iin·sktl/la avseende 1·erksamhet som bedril'l.'S av det mottagande företaget, kan regeringen, om
synnerliga skäl därtill föreligga,
medgirn att bidraget får m·räknas
mot underskottet ä1·en i de fall då
förutsättningar för sådan a1·riikning eljest icke föreligga.

Där inkomst av rörelse, efter ty i
57 ~är sagt, skall tagas till beskattning i mera än en kommun, skall i
fråga om inkomstens uppdelning
gälla. att inkomsten beskattas i fråga om:

25
26

Senaste lvdelsc 1978: 52.
Senaste lydelse 1967: 748.

När inkomst av rörelse enligt
57 ~ skall beskattas i mer än en
kommun skall i fråga om inkomstens uppdelning gälla, att inkomsten beskattas till fem procent eller,
där omständigheterna därtill fiiran-
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han kr 1) r e 1s c i n11:i<' ko111m11n.
där huvud- eller m·delningskontor
jimnits. till så stor del. so111 å kontoret hehiper efier förlu11/andetal,
1·ilka utriiknas på siitt i am·isnin,;ama närmare angivcs:
annan
pen11in,;rörclse.
e m is .1· i o n s rör e Is e och h 1111 del med 1·ärdepapper i \'(/r:ie
kommun, där kontor funnits, till så
stor del, som å kommunen hehiper
efter fi'irlul/landet 111cllan de l'id
\'l/rjc kontor i11Jlw11a hruttointiiktl'rna:
tomt r ii r e 1s c till fem procent i
ko111m11n, diir h111·udkontor Jimnits.
samt i ii1Til{t i kommun, diir Jastitthet. som tomtr6re/sen omfi11tat. iir
hdiigen, eller, om tomtrörelsen
omfattm fi1stigheter i olika ko11111111ner. i e!11·ar m· dessa kommuner
·till så stor del, som he/iiper Il köpeskillingarna .tår inom kommunen
helägna. under bl'skattningsåret
fiirsälda Jiistigheter i fi:irhdllande
till kiipeskillingarna fiir .rnmtli,;a
under samma tlrfi"irsålda fastigheter:
riirelse. som a1·ser att
medelst ll'dning tillhandahå!la 1·11tten eller gas. till tio
procent i kommun. där h111'11dkontor fi111nits. sa1111 i ii1·ri,;t i de kom1111111a. diir 1·atten- eller ga.1·1·erk 1·arit beläget dfrr fi>rhru/.:.ning iigt
·rum, 111ed iakttagande a1· de hiiro111
i anvisningarna meddelade niir111are hestiimmclser:
r ii r e 1s e . .1 o 111 a F s e r p ro du/.:.ti<.>n och tillhandahållande a1· elektrisk kraft, till
fem procent i kommun, där l1111•udkomor jlmnits. samt i ö1Tigt i kommuner. diir krl{fiproduktion hedri1·its clla niirdistrih11tio11 ar kraji
ägt rum. med iakttagande a1· de
härom i w11·isningarn11 meddelade
närmare hestäm111clscr:
r.Jrclsr•. som a 1·scr tillhandahä/11111de men icke
produktion
a1·
elektrisk
/.:. raft. til/ .f(·m proce/lt i kommun.
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leder, högre procent i kommun. där
huvudkontor funnits. samt i övrigt i
de kommuner. där fast driftställe
begagnats. efter l'ad som kan finnas
skäligt med hänsyn till inom varje
kommun tillverkade varors värde.
handelsomsättnings storlek. antalet
där sysselsatta arbetare eller annat
förhållande. som kan tjäna till
grund för bedömande av den inkomst. som kan anses ha åtnjutits
inom kommunen.
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där huv11dkontor funnits, samt i övrigt i de kommuner. diir förbrukning ägt rum;
järn vägsdrift till hälften i de
komm11ner, där stationer f11nnits.
efter förhållandet mellan dessas
trafikvärden och till hälften i vederbörande kommuner efter förhållandl'I mellan de inom varje kommun
till järnvägens personal utbetalta
al'!öningsförmåner, sko/ande beriikningo1 hära1· ske enligt i anvisningarna meddelade närmare föreskrifter;
spårviigsdrift till fem procent i kommun. diir spårl'ägen haft
huv11dkontor, samt i ö1•rigt i de
kommuner, där spån·iigen framdragits, efter förhållandet mellan
antalet inom varje komm11n tillryggalagda vagnkilometer;
linjetrafik med omnihus
till fem procent i kommlm, där h11vudkontor funnits, samt i övrigt i de
komm11ner, där linjetrafik iigt rum.
i:fit'r förhållandet mellan antalet
inom l'{Jrje kommun i sådan trafik
tillryggalagda vagnkilometer;
kana/drift till fem prorent i
kommun, där huvudkontor fimnits,
samt i 1)1·rigt i de kommuner. som
m· kanalen heriirts. efter fördelningstal, som fastställas m· 1·ederhiirande liinsstyrelse i enlighet med
de i anvisningarna närmare angil'IW grunder;
rörelse a1· an11at slag <In
de fiir11t särskilt a11gi1·na till
fem procent eller. där omständigheterna därtill föranleda. högre procent i kommun. där huvudkontor
funnits. samt i övrigt i de kommum:r. där fast driftställe hcgagnats. efter tY som kan finnas skäligt
med hiinsyn till inom vaijc kommun
tillverkade varors värde, handels(lfl1Siittning-. storlek. antalet diir
sys~clsatta arhetare eller annat rörhf1llandc. som kan tjiina till grund
for bedömande av den inkomst.
som kan anse~ ha1·a iltnjutits irwm
kommunen.
I Se 1·idar<' a111·is11i11ganw .1
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I mo m.27 Skatt för inkomst av
tjänst eller av annan tillfällig förvärvsverksamhet än i 2 mom. sägs
samt skatt för inkomst av kapital
uti;öres, om inkomsten förvärvats
av fysisk person under tid. då han
varit här i riket bosatt. eller av inlåndsk juridisk person. i hemortskommunen.
3 mo m Y Har fysisk person un' der tid. då han ej varit här i riket
bosatt. eller 11tlandskt hofag åtnjutit
sådan inkomst av tjänst eller, i annat fall än i 2 mom. sägs, av sådan
tillfällig förvärvsverksamhet. för
vilken skattskyldighet här i riket föreligger, beskattas inkomsten i
Stockholm för gemensamt kommunalt ändamål.
66

lyde/.~e

§

I mo m. Skatt för inkomst av
tjänst eller av annan tillfällig förvärvsverksamhet än i 2 mom. sägs
samt skatt för inkomst av kapital
utgiirs. om inkomsten förvärvats av
fysisk person under tid, då han varit här i riket bosatt. eller av
diidsho, i hemortskommunen.
3 mo m. Har fysisk person under
tid. då han inte varit här i riket bosatt, åtnjutit sådan inkomst av
tjänst ella. i annat fall än i 2 mom.
sägs. av sådan tillfällig förvärvsverksamhet. för vilken skattskyldighet här i riket föreligger. beskattas inkomsten i Stockholm för gemensamt kommunalt ändamål.
§29

Med he111ortskolllllllln förstås i denna lag den kommun, diir den skattskyldige författningsenligt skall vara mantalsskriven för året niist före
taxeringsåret.
För den. som varit under ett bcskattningsilr eller del därav bosatt här i
riket utan all rnantals.~krivningsskyldighet i någon kommun betriiffandc
honom förelegat för året näst före taxeringsåret. skall såsom hemortskornmun anses den kommun. diir han först varit bosatt under det är. Sllm
niirma~t föreg<ltt taxcringsäret.
För osJ.;iji dödsbo efter al"iidcn
f!l'r.1<111, som varit vid dödsfallet bosatt här i riket. skall s[1som hcmortskommun anses den avlidnes
hemort skommun.
Fiir ho/11g l'llcr ann({n s11111111w1slut11i11g. so111 jii111/ikt 64 § 21110111.
sk({I/ hctraktas susolll s1·c11.1k ekonomisk fi'irening. giilla så.rnlll
It l' mor Is/.;, 11111111111 dl'll /\01111111111.
inom 1·ilk1·11 den 1·erklig11 /l'd11inge11
a1·fiirc111gl't 11tii1·11des den I 1101·1·111ha niist .f('irc det dr. som 11iir111ast
.fi'ircgått tc1xl'ring.1drct.
Fiir <111111111 juridi.l'k 1>erso11 ii11
n.l'kift diidsho och ho/ag eller w11wn
s11111111an.1"/11t11i11g. sc1111 nyss sagts.
· Scn.is1e h <kis.: l'J'iiJ: 30K.
"Sena.sic l;·dds.: l'.l.'0: 190.
'"Senaste J~·ckh.: l<J-1": 897.

För dödsbo efter dl'11 som vid
dödsfallet varit bosatt här i riket.
skall si1som hernortskornmun anses
den avlidnes hemortskommun.
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gäller såsom hemortskommun dt•n
kommun, där vederbörande styrelse eller förl'altning den 1 november
näst före det år. som närmast före- gått taxeringsåret, hade sitt säte eller där syss/oman eller ombud vid
nämnda tid var bosatt.
(Se vidare anvisningarna.)

(Se vidare anvisningarna.)

Anvisningar

till 19 §
2. Med närings bidrag avses statligt stöd utan återbetalningsskyldighet
som tillfaller en näringsidkare för näringsverksamheten. Med näringsbidrag avses också statligt stöd som är förenat med återbetalningsskyldighet
om sådan skyldighet uppkommer endast om
a) näringsidkaren inte uppfyller de villkor som har uppställts för stödet,
b) näringsidkaren inte följer de föreskrifter som har meddelats vid beviljandet av stödet eller
c) eljest något oväntat inträffar som uppenbarligen rubbar förutsättningarna för stödet.
30

Som näringsbidrag anses även
stöd enligt första stycket som lämnas av kommuner, skattskyldiga
som avses i 53 § I mom. första
stycket d) och allmänningsskogar
enligt lagen (1952: 167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna.

Som näringsbidrag anses även
stöd enligt första stycket som lämnas av kommuner, skattskyldiga
som avses i 7§ 4mom. lagen
( 1947:576) om statlig inkomstskatt
och allmänningsskogar enligt lagen
(1952: 167) om allmänningsskogar i
Norrland och Dalarna.

Ett näringsbidrag är inte skattepliktig inkomst om det har använts för en
utgift som inte är avdragsgill vare sig direkt såsom omkostnad eller i form
av årliga värdeminskningsavdrag.
Har bidraget använts för sådan utgift i verksamheten som är på en gång
avdragsgill vid taxeringen. utgör bidraget skattepliktig intäkt. Är utgiften
för vilken bidraget utgår avdragsgill vid taxeringen för tidigare beskattningsår än det då bidraget skall tas upp som intäkt, får den skattskyldige i
stället göra avdrag för utgiften vid taxeringen för det år då bidraget tas upp
som intäkt. Yrkande om detta skall göras i deklarationen för det beskattningsår då yrkande om avdraget annars enligt denna lag först skulle ha
framställts. Återbetalas ett bidrag, som har tagits upp som intäkt, får den
skattskyldige göra avdrag för det återbetalade beloppet.
Har bidraget använts för att anskaffa en tillgång, för vilken anskaffningsvärdet får dras av genom årliga värdeminskningsavdrag, skall vid beräkning av värdeminskningsavdrag såsom anskaffningsvärde anses endast så
stor del av utgiften som inte har täckts av bidraget. 1 fråga om andra
markanl~iggningar än täckdiken, skogsviigar och sI'1dana som anskaffats av
nyttjanderiillshavarc skall dock såsom anskaffningsvärde anses den verkliga utgiften för anläggningen minskad med fyra tredjedelar av bidraget. Är
~"Senaste:

lydelse 1983: 31 t.
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bidraget större än det skattemässiga restvärdet för tillgången utgör skillnaden skattepliktig intäkt. Återbetalas ett näringsbidrag, som har påverkat
beräkningen av anskaffningsvärdet i nu avsett hänseende. får tillgångens
avskrivningsunderlag ökas med vad som har återbetalats, dock med högst
det belopp varmed beräkningen har påverkats. I den mån ett näringsbidrag
enligt vad nyss har föreskrivits utgjort skattepliktig intäkt, får den skattskyldige vid återbetalningen göra avdrag för den del som sålunda har
utgjort skattepliktig intäkt.
Har bidraget anv~nts för att anskaffa tillgångar avsedda för omsättning
eller förbrukning (lager) skall vid tillämpning av 41 § och anvisningarna till
nämnda paragraf den del av lagret för vilken anskaffningsvärdet har täckts
av bidraget inte medräknas vid värdesättningen av tillgångarna. Återbetalas ett näringsbidrag, som har använts för anskaffande av lagertillgångar.
skall tillgångarnas anskaffningsvärde anses ha ökat med det återbetalade
beloppet.
Skall ett näringsbidrag. som har uppburits ett visst beskattningsår. användas för avsett ändamål först ett senare beskattningsår skall på yrkande
av den skattskyldige tillämpningen av bestämmelserna i fjärde - sjätte
styckena uppskjutas till taxeringen för det senare beskattningsåret.
Har stöd med villkorlig återbetalningsskyldighet som inte utgör näringsbidrag lämnats till en näringsidkare för näringsverksamheten från en givare
som nämns i första eller andra stycket gäller. såvida återbetalningsskyl-Oigheten helt eller delvis efterges, följande. Det eftergivna beloppet skall
inte utgöra skattepliktig inkomst om stödet har använts för en utgift som
inte varit avdragsgill vare sig direkt såsom omkostnad eller i form av årliga
värdeminskningsavdrag. Har stödet däremot använts för en utgift som
varit avdragsgill skall det eftergivna beloppet utgöra skattepliktig intäkt.
Har stödet använts för att anskaffa en tillgång, för vilken anskaffningsvärdet dras av genom årliga värdeminskningsavdrag, får den skattskyldige vid
taxeringen för det år då det eftergivna beloppet skall tas upp som intäkt,
utöver ordinarie avskrivning. göra ett extra värdeminskningsavdrag motsvarande det eftergivna beloppet. Detta avdrag får dock inte överstiga
tillgångens skattemässiga restvärde. Kan den skattskyldige inte visa vad
ett visst skuldbelopp har använts till. skall det anses ha använts till direkt
avdragsgilla kostnader.
till 22 §
3. Utgifter för anskaffande av driftbyggnad som är belägen på fastigheten, däri inbegripet för driften behövliga bostadsbyggnader. dras av genom
årliga värdeminskningsavdrag. Avdraget beräknas enligt avskrivningsplan
till viss procent för år räknat av byggnadens anskaffnings värde. Beräkningen görs från den tidpunkt då byggnaden har färdigställts. I fråga om en
byggnad, som är avsedd att användas endast ett fåtal år, får dock anskaffningsutgifterna i sin helhet dras av det år då byggnaden anskaffades.
Som för driften behövlig bostadsbyggnad anses dels byggnad. som är
upplåten till personal (personalbostad), dels ock ägares eller brukares
bostadsbyggnad. i den mån byggnaden inte representerar ett större viirde
än som behövs for jordbruk eller skogsbruk av motsvarande storlek.
Avdrag får sålunda avse endast så stor del av v;irdeminskningen som kan
anses bdöpa på behövlig bostadsbyggnad. Med ekonomibyggnad avse~
annan driftbyggnad än bostadsbyggnad.
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I en byggnads anskaffningsvärde inräknas inte utgifter för sådana delar
och tillbehör, som är avsedda att direkt tjitna byggnadens användning i
driften (byggnadsinventarier). I enlighet härmed räknas som byggnadsinventarier sådana tillgångar som bås. box eller spilta, båsavskiljare. foderbord. fodergrind. vattenkopp, spaltgolv. utrustning för skrap- och svämutgödsling med tillhörande urinbrunn eller gödselbehållare, gödselstad,
mjölkningsanläggning. kylbassäng. pump. sådan ledning för elektrisk
ström. vatten eller avlopp som är avsedd för driften eller fläkt eller ventilationsanordning. Som hyggnadsinventarier räknas också sådana tillgångar
som silo- eller torkanläggning, fast transportör, hiss eller liknande. Däremot inräknas i anskaffningsvärdet för en byggnad utgifter för sådana
anordningar som är nödvändiga för byggnadens allmänna användning.
såsom ledning för vatten, avlopp. elektrisk ström eller gas och annan
liknande anordning. Anskaffningsvärdet för en ledning som är avsedd för
såväl en byggnads användning i driften som byggnadens allmänna användning fördelas mellan byggnadsinventarier och byggnaden i förhållande till
hur stor del av ledningen som tjänar driften respektive byggnadens allmänna användning. Ledningen skall dock i sin helhet hänföras till byggnadsinventarier om utgifterna för ledningen till minst tre fjärdedelar kan
anses hänförliga till driften. Om utgifterna för ledningen till minst tre
fjärdedelar kan anses hänförliga till byggnadens allmänna användning skall
ledningen i sin helhet hänföras till byggnaden.
I fråga om byggnadsinventarier tillämpas de föreskrifter som enligt
punkt 5 gäller för maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda
inventarier.
Av punkt 4 tredje stycket framgår att utgifter för vissa till marken hörande ledningar inräknas i anskaffningsvärdet för en byggnad.
Har en byggnad uppförts av den skattskyldige. är byggnadens anskaffningsvärde den skattskyldiges utgifter för uppförande av byggnaden. Till
anskaffningsvärdet hänförs även utgifter för till- eller ombyggnad samt
värde av byggnad som enligt punkt 4 andra stycket av anvis"ningarna till
21 § utgör intäkt av jordbruksfastighet för jordägaren. Har en byggnad
förvärvats genom köp, byte eller därmed jämförligt fång. skall den verkliga
utgiften utgöra anskaffnings värdet. Har byggnader förvärvats tillsammans
med den mark på vilka de är belägna. anses så stor del av vederlaget för
fastigheten belöpa på särskilda byggnader eller byggnadsbestånd som det
vid fastighetstaxeringen faststiUlda eller med tillämpning härav beräknade
viirdet av skilda byggnader eller byggnadsbest<l.nd utgör av fastighetens
hela taxeringsvilrde. Vad som enligt denna beräkning anses belöpa på
byggnader kan även innefatta hyggnadsinventarier. Vederlagt:! för byggnadsinventarier skall avräknas. varefter anskaffningsvärdt:t för byggnader
erhålls. Det sammanlagda anskaffnings värdet för byggnaderna fär jämkas
om den del av vederlaget för fastigheten som enligt denna beräkning inte
anses belöpa på byggnaderna jämte byggnadsinventarier visas mera avsevärt över- eller understiga värdet av mark. växande skog. naturtillgångar,
silrskilda förmåner m.m. som har förvärvats. Har den skattskyldige eller
någon. som står honom nära. vidtagit åtgärder för att den skallskyldige
skall kunna tillgodoräkna sig ett högre anskaffningsviirde iin som synes
rimligt och kan det antas all detta har skett för att åt någon av dem bereda
obehörig förmån i heskattningsavseende. skall anskaffningsviirdet i skälig
mån jämkas.
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Har en investeringsfond e.d. eller
näringsbidrag tagits i anspråk för
anskaffning av en byggnad skall
som anskaffningsvärde för byggnaden anses den verkliga utgiften för
byggnaden minskad med det ianspråktagna beloppet.
Övergår en byggnad till en ny
ägare på annat sätt än genom köp.
byte eller därmed jämförligt fång.
får den nye ägaren göra de värdeminskningsa vdrag på byggnaden
som skulle ha tillkommit den förre
ägaren om denne fortfarande hade
ägt byggnaden. Vad nyss sagts gäller ocksä om ell moderbolag eller
en ö1·ertagande förening ö1·ertar en
byggnad frän ett dotterholag eller
en överl<ltande förening vid sådan
fusion. som m·se.1· i 28 § 3 mom.

Har en inl'esterinf<.ffeserl' e.d. eller näringsbidrag tagits i anspråk
för anskaffning av en byggnad skall
som anskaffningsvärde för byggnaden anses den verkliga utgiften för
byggnaden minskad med det ianspråktagna beloppet.
Övergår en byggnad till en ny
ägare på annat sätt än genom köp.
byte eller därmed jämförligt fång.
får den nye ägaren göra de värdeminskningsavdrag på byggnaden
som skulle ha tillkommit den förre
ägaren om denne fortfarande hade
ägt byggnaden.

Procentsatsen för värdeminskningsavdrag i fråga om en byggnad bestäms med hänsyn till den tid varunder byggnader av olika slag anses
kunna utnyttjas. Därvid skall beaktas även sådana omständigheter som att
byggnadens användningstid kan antas komma att röna inflytande av framtida rationaliseringar. teknikens utveckling. omläggning av verksamhet
och liknande förhållanden. Har en byggnad uppförts av en nyttjanderättshavare och är jordägaren inte enligt nyttjanderättsavtalet skyldig att vid
nyttjanderättstidens utgång eller avtalets upphörandi: lösa byggnaden,
skall särskild hänsyn tas till detta förhållande.
Skattskyldig får i fråga om ekonomibyggnad och pcrsonalbostad göra
avdrag inom avskrivningsplanen - utom med årliga värdeminskningsavdrag - med JO procent av de på planen upptagna utgifterna för ny-. tilleller ombyggnad (primäravdrag). Primäravdraget medges med 2 procent
för år räknat från den tidpunkt då byggnaden eller den till- eller ombyggda
delen av byggnaden har färdigställts. Förvärvas byggnaden av en ny ägare.
får denne tillgodogöra sig de primäravdrag som återstår för den förre
ägaren.
Utrangeras en driftbyggnad. får avdrag göras för vad som återstår
oavskrivct av anskaffningsvärdet i den mån beloppet överstiger vad som
inflyter genom avyttring av byggnadsmaterial c.d. i samband med utrangeringen.
4. ' 2 Utgifter för anskaffande av en markanläggning på en jordbruksfastighet, vilken anläggning är avsedd för driften i förvärvskiillan. dras ....: om
annat inte följer av punkt I - av genom årliga viirdcminskningsavdrag.
Avdrag medges. om inte annat följer av andra eller sjätte stycket. endast
för sådana utgifter som har bestritts av den skattskyldige själv och endast
om utgifterna avser arbeten som har utförts under tid d[i han har ägt
fastigheten. Avdraget beräknas enligt avskrivningsplan till 10 procent för
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år räknat av anskaffningsvärdet av täckdiken och skogsvägar och till 5
procent för år räknat av tre fjärdedelar av anskaffningsvärdet av andra
markanläggningar. Beräkningen görs från den tidpunkt då anläggningen
har färdigställts. I fråga om en anläggning, som är avsedd att användas
endast ett fåtal år, får dock anskaffningsutgifterna i sin helhet dras av det
år då anläggningen anskaffades.
Till markanläggning hänförs sådant markarbete som behövs för att marken skall göras plan eller fast, såsom röjning, schaktning eller rivning av
byggnad eller annat som tidigare har funnits på fastigheten. Till markanläggning hänförs också körplan, parkeringsplats e.d., täckdike, öppet dike.
in vallnings- och vattenavledningsföretag. mark- eller skogsväg eller brunn.
Till anskaffningsvärdet för markanläggning hänförs även värdet av en
markanläggning som enligt punkt4 andra stycket av anvisningarna till 21 §
utgör intäkt av jordbruksfastighet för jordägaren. I anskaffnings värdet får
inräknas utgifter för iståndsättande och omläggning av ett förut anlagt
täckdike. I täckdike inbegrips täckt avlopp i direkt anslutning till ett
täckdike.
Till markanläggning hänförs inte sådana anordningar som är avsedda att
användas tillsammans med vissa maskiner eller andra för stadigvarande
bruk avsedda inventarier i driften (markinventarier). I enlighet härmed
hänförs till markinventarier exempelvis sådan anordning som gödselbassäng som är belägen utanför djurstall. urinbrunn eller liknande anordning
eller ledning för vatten, avlopp, elektrisk ström. gas eller annat. Till
markinventarier hänförs också stängsel och annan jämförlig avspärrningsanordning. Anskaffnings värdet för en ledning som är avsedd för såväl den
på fastigheten bedrivna verksamheten som en byggnads allmänna användning fördelas mellan markinventarier och byggnaden i förhållande till hur
stor del av ledningen som tjänar den på fastigheten bedrivna verksamheten
respektive byggnadens allmänna användning. Ledningen skall dock i sin
helhet hänföras till markinventarier om utgifterna för ledningen till minst
tre fjärdedelar kan anses hänförliga till den på fastigheten bedrivna verksamheten. Om utgifterna till minst tre fjärdedelar kan anses hänförliga till
byggnadens allmänna användning skall ledningen i sin helhet hänföras till
byggnaden.
I fråga om markinventarier tillämpas de föreskrifter som enligt punkt 5
gäller för maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier.
Har en im·estering!Jfond e.d. eller
näringsbidrag tagits i anspråk för
anskaffning av andra markanläggningar än täckdiken, skogsvägar eller sådana som anskaffats av nyttjanderättshavare skall som anskaffningsvärde för markanläggningen
anses den verkliga utgiften för
markanläggningen minskad med
fyra tredjedelar av det ianspråktagna beloppet. Avser anskaffningen ett täckdike eller en skogsväg
eller har anläggningen anskaffats av
en nyttjanderättshavare. skall som
anskaffningsvärde anses den verk-

Har en i11ves1eringsreserv e.d. eller näringsbidrag tagits i anspråk
för anskaffning av andra markanläggningar än täckdiken, skogsvägar eller sådana som anskaffats av
nyttjanderättshavare skall som anskaffningsvärde för markanläggningen anses den verkliga utgiften
för markanläggningen minskad med
fyra tredjedelar av det ianspråktagna beloppet. Avser anskaffningen ett täckdike eller en skogsväg
eller har anläggningen anskaffats av
en nyttjanderättshavare, skall som
anskaffningsvärde anses den verk-
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liga utgiften för anläggningen minskad med det ianspråktagna beloppet.
Övergår en fastighet till en ny
ägare på annat siitt än genom köp,
byte eller därmed jämförligt fång,
får den nye ägaren göra de värdeminskningsavdrag för markanläggning som skulle ha tillkommit
den förre ägaren om denne fortfarande hade ägt fastigheten. Vad
nyss sagts gii/ler också om ett moderholag eller en i_i1·ertagandc .fi'irening ö1•ertar en fiistighet från ett
dotterbolag eller en över/ätande
förening l'id sådan .f/1sion, som
m·ses i 28 § 3 mom.

liga utgiften för anläggningen minskad med det ianspråktagna beloppet.
Övergår en fastighet till en ny
iigare på annat sätt än genom köp,
byte eller därmed jämförligt fång,
får den nye ägaren göra de värdeminskningsavdrag för markanläggning som skulle ha tillkommit
den förre ägaren om denne fortfarande hade ägt fastigheten.

Övergår en fastighet till en ny ägare genom köp. byte eller därmed
jämförligt fång. får överlåtaren det år då överlåtelsen sker göra avdrag för
den del av det avskrivningsbara anskaffningsvärdet för vilket han inte
tidigare har medgetts avdrag. Vad nu sagts gföler även när verksamheten
påjordbruksfastigheten läggs ned utan samband med avyttring av fastigheten.
9. 33 Avdrag för substansminskning på grund av utvinning av naturtillgångar samt avdrag för avsättning som avser framtida substansminskning
på grund av sådan utvinning medges enligt bestämmelserna i denna anvisningspunkt.
För inträdd substansminskning medges avdrag vid taxeringen för ett
visst beskattningsår med högst ett belopp som, tillsammans med de avdrag
som har medgetts för tidigare beskattningsår. motsvarar den del av anskaffningsvärdet för hela tillgången som belöper på utvinningen före beskattningsårets utgång.
Har den skattskyldige genom skriftligt avtal upplåtit rätt till utvinning
och har han uppburit förskottsbetalning för utvinningen, får han göra
avdrag för belopp som i räkenskaperna har avsatts för framtida substansminskning. Vid taxeringen för ett visst beskattningsår medges avdrag med
högst ett belopp motsvarande den del av anskaffningsvärdet för hela naturtillgången som kan anses belöpa på den framtida utvinning för vilken
förskottsbetalning har erhållits. Avdraget skall återföras till beskattning
nästföljande beskattningsår.
Avdrag enligt föregående stycke medges dock inte om upplåtelseavtalet
har ingåtts mellan varandra närstående personer eller mellan näringsidkare
som har intressegemenskap (moder- och dotterföretag eller företag under i
huvudsak gemensam ledning). Som närstående till fysisk person räknas
dels personer som anges i 35 ~ I a mom .. dels sådana fåmansföretag som
avses i nämnda lagrum och i vilka den fysiska personen eller någon honom
närstående person är företagsledare eller - direkt eller genom förmedling
av juridisk person - äger aktier eller andelar.

J'
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Anskaffningsvärdet för en naturtillgång beräknas med utgångspunkt i
den skattskyldiges faktiska utgift för förvärvet eller, om fastigheten har
förvärvats på annat sätt än genom köp. byte eller något därmed jämförligt
fång, den faktiska utgiften vid det närmast föregående köpet. bytet eller
därmed jämförliga fånget. Begär den skattskyldige det, skall dock till
utgångspunkt tas det belopp varmed den skattskyldige skulle få avdrag
enligt punkt 2 a av anvisningarna till 36 § om han vid iidpunkten för
utvinningens början hade avyttrat täktmarken för ett vederlag som motsvarar dess allmänna saluvärde vid nämnda tidpunkt. Beräkning enligt
nämnda anvisningspunkt får dock inte leda till att den till förvärvet hänförliga delen av anskaffningsvärdet tas upp till högre belopp än vad som
motsvarar 75 procent av täktmarkens allmänna saluvärde vid tidpunkten i
fråga. Har tillstånd enligt lag givits för utvinning av tillgången. beräknas
anskaffnings värdet endast för det område som omfattas av tillståndet och
- vid tillämpning av andra och tredje meningarna - på grundval av
förhållandena vid tidpunkten for utvinningens början på detta område.
I anskaffningsvärdet inräknas. förutom belopp som har beräknats enligt
föregående stycke, även utgifter för tillgångens exploatering i den mån
utgifterna inte har fått dras av som kostnad i den löpande driften och inte
heller har beaktats vid beräkning enligt punkt 2 a av anvisningarna till 36 §.
Om en fastighet, på vilken en naturtillgång har börjat uttas. har övergått
till en ny ägare på annat sätt än genom köp. byte eller något därmed
jämförligt fång, får den nye ägaren tillgodoräkna sig endast de avdrag för
substansminskning på fastigheten som skulle ha tillkommit den förre
ägaren, om denne fortfarande hade ägt fastigheten.
Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna anvisningspunkt skall
en fastighetsägare, som har upplåtit
nyttjanderätt till täktmark mot engångsersättning. utan hinder av 47 §
andra stycket e) betraktas som
ägare till marken även efter det att
upplåtelsen har skett.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna anvisningspunkt skall
en fastighetsägare, som har upplåtit
nyttjanderätt till täktmark mot engångsersättning, utan hinder av \'lid
som föreskrivs i ../7 *jämförd med I
kap. 5 §första stycket ffastighetstaxeringslagen (1979: 1152). betraktas som ägare till marken även efter
det att upplåtelsen har skett.

*

till 24
I. 34 Har annan fastighet helt eller
I. Har annan fastighet helt eller
delvis varit använd i ägarens egen
delvis varit använd i ägarens egen
rörelse, kommer hyresvärdet för
rörelse. kommer hyresvärdet för
vad som använts i rörelsen, vilket
vad som använts i rörelsen. vilket
värde ej får avdragas såsom omvärde ej får avdragas såsom omkostnad (jfr punkt I av anvisningarkostnad (jfr punkt I av anvisningarna till 29 §). att ingå i den allmänna
na till 29 §). att ingå i den allmänna
inkomstberäkningen för rörelsen
inkomstberäkningen för rörelsen
och att sålunda beskattas i samoch att sålunda beskattas i sammanhang med den totala inkomsten
manhang med den totala inkomsten
därav.
därav. (./fr dock hetriifj{mde fiirsiik14
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ringsrörelse, som drivits av lil'försäkringsanstalt. punkt 1 al' anvisningarna till 30 § .)
Har idkare av rörelse i honom tillhörig fastighet upplåtit bostad för den i
rörelsen anställda arbetspersonalen i denna dess egenskap, skola dessa
bostadslägenheter anses vara använda i rörelsen, och det är härvid utan
betydelse. huruvida upplåtelsen skett mot särskild hyresersättning eller
personalen tillförsäkrats fri bostad. Om däremot ägaren av ett hyreshus
tillfälligtvis uthyr en lägenhet i huset till en i hans rörelse anställd arbetare,
skall icke i följd härav denna lägenhet anses använd i rörelsen.
10. 35 Har skattskyldig för året före beskattningsåret beräknat inkomst av
annan fastighet enligt de grunder som anges i 41 § andra stycket men
beräknar den skattskyldige inkomsten för beskattningsåret enligt bokföringsmässiga grunder, följer av punkt I första stycket av anvisningarna till
41 § att den skattskyldige vid beräkning av nettointäkten för beskattningsåret inte skall upptaga värde av ingående skulder. Som ingående skuld
skall dock upptagas
a) inkomst som har uppburits i slutet av det föregående året men. med
stöd av bestämmelserna i punkt 4 första stycket av anvisningarna till 41 §.
inte tagits till beskattning för det året, och
b) utgift som är obetald vid beskattningsårets ingång men, med stöd av
bestämmelserna i andra stycket nämnda anvisningspunkt, dragits av vid
beräkning av nettointäkten för det föregående året.
Beräknar skattskyldig intäkt av
annan fastighet enligt 2 eller 3
mom. men har den skattskyldige
för året före beskattningsåret beräknat intäkten enligt I mom. med
tillämpning av bokföringsmässiga
grunder, skall som intäkt för beskattningsåret - utöver vad i
2 mom. anges - upptagas ett belopp motsvarande skillnaden melIan anskaffningsvärdet av fastigheter.s lager vid ingången av beskattningsåret och det bokförda värdet
av lagret enligt senaste balansräkning.

Beräknar skattskyldig intäkt av
annan fastighet enligt 2 mom. men
har den skattskyldige för året före
beskattningsåret beräknat intäkten
enligt l mom. med tillämpning av
bokföringsmässiga grunder, skall
som intäkt för beskattningsåret utöver vad i 2 mom. anges - tas
upp ett belopp motsvarande skillnaden mellan anskaffningsvärdet av
fastighetens lager vid ingången av
beskattningsåret och det bokförda
värdet av lagret enligt senaste balansräkning.

till 25 §
2 a. 36 Utgifter för anskaffande av en byggnad, som avses i 24 § I mom.,
dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Avdraget beräknas enligt
avskrivningsplan till viss procent för år räknat av byggnadens anskaffningsvärde. Beräkningen görs från den tidpunkt då byggnaden har färdigställts. Av punkt 2 b framgår att underlaget för avskrivning enligt nu
förevarande punkt skall minskas. när särskilt värdeminskningsavdrag beräknas för värmepannor, hissmaskinerier och jämförlig maskinell utrustning.
3
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Har en byggnad uppförts av den skattskyldige, är byggnadens anskaffningsvärde den skattskyldiges utgifter för uppförande av byggnaden. Till
anskaffningsvärdet hänförs även utgifter för till- eller ombyggnad samt
utgifter för reparation och underhåll för vilka avdrag inte medges på grund
av föreskrifterna i 25 § 2 mom. första stycket bl eller c) och för vilka bidrag
inte har utgått. I anskaffningsvärdet för en byggnad inräknas även utgifter
för plantering, parkeringsplats eller annan jämförlig anläggning på fastigheten. Vidare får i anskaffningsvärdet inräknas utgifter som ägaren har haft
för rivning av en byggnad eller annat som tidigare har funnits på fastigheten, om rivningen kan anses ha varit betingad av och har skett i nära
anslutning till den nya byggnadens uppförande.
Har en byggnad förvärvats genom köp, byte eller därmed jämförligt
fång, skall den verkliga utgiften utgöra anskaffningsvärdet. Förvärvades
byggnaden tillsammans med den mark på vilken den är belägen, anses så
stor del av vederlaget för fastigheten belöpa på byggnaden, som det vid
fastighetstaxeringen fastställda byggnadsvärdet utgör av fastighetens hela
taxeringsvärde. Om den del av vederlaget för fastigheten som enligt denna
beräkning inte anses belöpa på byggnaden visas mera avsevärt över- eller
understiga ett skäligt markvärde, får dock det för byggnaden beräknade
anskaffningsvärdet jämkas. Har den skattskyldige eller någon, som står
honom nära, vidtagit åtgärder för att den skattskyldige skall kunna tillgodoräkna sig ett högre anskaffningsvärde än som synes rimligt och kan det
antas att detta har skett för att åt någon av dem bereda obehörig förmån i
beskattningsavseende, skall anskaffningsvärdet i skälig mån jämkas.
Har en investering.1fvnd e.d. eller
näringsbidrag tagits i anspråk för
anskaffning av en byggnad. skall
som anskaffningsvärde för byggnaden anses den verkliga utgiften för
byggnaden minskad med det ianspråktagna beloppet.
Övergår en byggnad till en ny
ägare på annat sätt än genom köp,
byte eller därmed jämförligt fång,
får den nye ägaren göra de värdeminskningsavdrag på byggnaden
som skulle ha tillkommit den förre
ägaren om denne fortfarande hade
ägt byggnaden. Vad nyss sagt.1· gäller också om ett moderbolag eller
en övertagande j('irening öi·ertar en
byggnad från ett dotterbolag eller
en Öl'erlåtande förening vid sådan
fusion, som avses i 28 § 3 mom.

Har en im·esteringsreserv e.d. eller näringsbidrag tagits i anspråk
för anskaffning av en byggnad,
skall som anskaffningsvärde för
byggnaden anses den verkliga utgiften för byggnaden minskad med det
ianspråktagna beloppet.
Övergår en byggnad till en ny
ägare på annat sätt än genom köp,
byte eller därmed jämförligt fång.
får den nye ägaren göra de värdeminskningsavdrag på byggnaden
som skulle ha tillkommit den förre
ägaren om denne fortfarande hade
ägt byggnaden.

Procentsatsen för värdeminskningsavdrag är 1.5 för byggnad av sten,
tegel, betong eller annat jämförligt material och I, 75 för byggnad av trä. I
fall som avses i 25 § 2 mom. första stycket c) är procentsatsen 3. Avdraget
får dock beräknas efter högre procentsats, om särskilda omständigheter
föranleder därtill.
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Utrangeras byggnad, som avses i 24 * I mom., får avdrag göras för vad
som återstår oavskrivel av anskaffningsvärdet i den mån beloppet överstiger vad som inflyter genom avyttring av byggnadsmaterial e.d. i samband med utrangeringen.
9. 37 Har skattskyldig för året före beskattningsåret beriiknat inkomst av
annan fastighet enligt de grunder som anges i 41 andra stycket men
beräknar den skattskyldige inkomsten för beskattningsåret enligt bokföringsmässiga grunder, följer av punkt I första stycket av anvisningarna till
41 § att den skattskyldige vid beräkning av nettointäkten för beskattningsåret inte skall upptaga värde av ingående lager och fordringar. Som ingående fordran skall dock upptagas
a) inkomst som blir tillgänglig för lyftning i början av beskattningsåret
men, med stöd av bestämmelserna i punkt 4 första stycket av anvisningarna till 41 *·tagits till beskattning för det föregående året, och
bl utgift som har betalats i slutet av det föregående året men, med stöd
av bestämmelserna i andra stycket nämnda anvisningspunkt. inte dragits
av vid beräkning av nettoint~ikten för det året.

s

Beräknar skattskyldig intäkt av
annan fastighet enligt 24 § 2 mom.
men har den skattskyldige för året
före beskattningsåret beräknat intäkten enligt 24 § I eller 3 mom.
med tillämpning av bokföringsmässiga grunder, skall avdrag för beskattningsåret medges för gäldränta, som har betalats det föregående året men upptagits som utgående fordran för det året. medan
å andra sidan avdrag inte skall
medges för gäldränta som betalas
under beskattningsåret men har redovisats som utgående skuld för det
föregående året.

Beräknar skattskyldig intäkt av
annan fastighet enligt 24 § 2 mom.
men har den skattskyldige för året
före beskattningsåret beräknat intäkten enligt 24 § I mom. eller 2 §
7 mom. lagen (/947:576) om statlig
inkomstskatt med tillilmpning av
bokföringsmässiga grunder. skall
avdrag för beskattningsåret medges
för gäldränta, som har betalats det
föregående året men upptagits som
utgående fordran för det året. medan å andra sidan avdrag inte skall
medges för gäldränta som betalas
under beskattningsåret men har redovisats som utgående skuld för det
föregående året.

till 28 §
1.-'~ Till intäkt av rörelse hänförs samtliga intäkter i pengar eller varor,

som har influtit i rörelsen. Detta innebär, att intäkten skall vara av sådan
beskaffenhet, att den normalt är att räkna med och ingår som ett led i den
ifrågavarande förvärvsverksamheten. Hit räknas alltså inflytande betalning för varor elkr produkter. som den skattskyldige handlar med eller
tillverkar. Det sagda gäller även då rörelseidkaren vid överlåtelse av rörelsen låter befintliga varor eller produkter ingå i överlåtelsen. Denna överlåtelse utgör d{t så att säga den sista affärshändelsen i hans rörelse. Däremot
räknas inte hit sådan intäkt, som kan inflyta till den skattskyldige vid sidan
av rörelsen eller utanför vad som normalt är att anse som driftinkomst.
t.ex. vid avyttring av personlig lösegendom eller för stadigvarande bruk i
rörelsen avsedda fastighete~. Intäkt. som erhålls genom en sådan oberoen37
3
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de av rörelsen gjord avyttring, skall tas upp som intäkt vid beräkning av
Som skattepliktig intäkt räknas inte
realisationsvinst enligt 35 och 36
statligt avgångsvederlag i form av engångsbelopp till renskötselutövare i
samband med att han upphör med sin renskötsel.
Till intäkt av rörelse hänförs vad som inflyter vid avyttring av maskiner
och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier eller av tillgångar
som är likställda med dessa vid beräkning av värdeminskningsavdrag. Om
beräkning i vissa fall av intäkt vid överlåtelse av skepp och luftfartyg m.m.
finns bestämmelser i 2§ lagen ( 1966: 172) om avdrag for avskrivning på
skeppskontrakt m.m.
Skattskyldig, som driver tomtrörelse. byggnadsrörelse eller handel med
fastigheter, skall som intäkt av rörelsen ta upp vad som har influtit vid
försäljning av sådan fastighet eller del därav som utgör omsättningstillgång
i rörelsen. varefter frågan om och i vad mån nettointäkt har uppstått genom
försäljningen kommer att bero på resultatet av rörelsen i dess helhet under
beskattningsåret. Utöver vad som gäller enligt anvisningarna till 27 ~ skall
därvid iakttas följande. Om fastighet. som utgör omsättningstillgång i
rörelse. har förvärvats innan rörelsen påbörjades, beräknas fastighetens
värde vid tiden för rörelsens påbörjande på samma sätt som vid beräkning
av realisationsvinst enligt punkterna I och 2 a av anvisningarna till 36
Detta värde utgör fastighetens uppräknade ingångsvärde i rörelsen även
vid senare års taxeringar.
Avyttras fastighet som utgör omsättningstillgång i rörelse skall värdeminskningsavdrag som belöper på tid före avyttringen äterforas till beskattning i rörelsen.

**.

*·

Utskiftar svenskt aktiebolag eller
svensk ekonomisk flirening tillgång
på annat sätt än genom sådan fi1sion som a1·ses i 28 § 3 mom. och
skulle l'id en försäljning ar tillgtlngen köpeskillingen ha varit skattepliktig iförl'iin·skällan. anses bolaget eller föreningen ha ätnjutit
skattepliktig inkomst, som om tillgången sålts. Som köpeskilling gäller diin·id tillgångens 1-erkliga 1·ärde 1·id utskiftningen.
till 29 §
4. 39 Skattskyldig kan efter yrkande hos taxeringsnämnd eller, om besvär
har anförts, hos länsrätt medges rätt att tills vidare få avdrag för värdeminskning av sina inventarier enligt reglerna i denna anvisningspunkt om
räkenskapsenlig avskrivning. Som förutsättning för detta gäller
a) att den skattskyldige har haft ordnad bokföring som avslutas med
årsbokslut;
bl att avdraget motsvarar avskrivningen i räkenskaperna:
c) att tillfredsställande utredning föreligger om inventariernas skattemässiga restvärde:
39
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dl att inventarierna och avskrivna belopp redovisas pii ett sädant sätt i
den skattskyldiges räkenskaper och i företedd utredning att trygghet föreligger att vinster vid avyttring av tillgångarna inte undgår beskattning: samt
e) att - om den skattskyldige inte upprättat årsbokslut för det närmast
föregående räkenskapsåret - det bokförda värdet av inventarierna före
avskrivning bestämts med utgångspunkt i inventariernas skattemässiga
restvärde vid beskattningsårets ingång.
Som anskaffningsvärde för inventarier skall anses, då inventarierna har
förvärvats genom köp, byte eller därmed jämförligt fång, den verkliga
utgiften för deras anskaffande och, då inventarierna har förvärvats på
annat sätt, deras marknaclsvärde vid tiden för förvärvet. Dock skall följande iakttas. Har inventarierna ingt1tt i en rörelse. som den skattskyldige
har förvärvat på annat sätt än genom köp eller byte eller därmed jämförligt
fång, skall. om inte särskilda omständigheter föranleder annat, som anskaffningsvärde för inventarierna anses det för den tidigare ägaren gällande skattemässiga restvärdet. Har den skattskyldige eller någon, som står
honom nära, vidtagit åtgärd för att den skattskyldige skall kunna tillgodoräkna sig ett högre anskaffningsvärde än som synes rimligt och kan det
antas att detta har skett för att bereda obehörig förmån i beskattningsavseende åt någon av dem, skall anskaffningsvärdct i skälig mån jämkas.
Som anskaffningsrärde Nr i111;e11tarier. som moderho/ag eller
ö1·ertagande förening ö1•ertar frän
douerholag eller 1)1·erlätande förening ~'id sådan ji1sion. som avses i
28 § 3 mom., anses det skallemässiga restviirdet vid .fi1sionstillfiillet
hos dollerholaget eller den iii·er!tltande ji)reningen.
Har skattskyldig medgivits avdrag för kontraktsavskrivning avseende inventarier, som har anskaffats under beskattningsåret, skall
som anskaffningsvärde anses den
verkliga utgiften minskad med det
tidigare medgivna avdraget. Detta
skall gälla även när im·esteringsfond eller liknande avsättning tagits
i anspråk för anskaffning av inventarier under beskattningsåret.

Har skattskyldig medgivits avdrag för kontraktsavskrivning avseende inventarier. som har anskaffats under beskattningsåret. skall
som anskaffningsvärde anses den
verkliga utgiften minskad med det
tidigare medgivna avdraget. Detta
skall gälla även när investeringsresen· e .d. tagits i anspråk för anskaffning av inventarier under beskattningsåret.

Avdrag för avskrivning får för visst beskattningsår göras med högst 30
procent för år räknat av summan av bokfört värde på inventarierna enligt
balansräkningen för närmast föregående räkenskapsår och anskaffnings, värdet på sådana under beskattningsåret anskaffade inventarier. vilka vid
beskattningsårets utgång fortfarande tillhörde rörelsen. Vad nu sagts gäller
oavsett när under beskattningsåret inventarierna har anskaffats.
Har inventarier, som har anskaffats före beskattningsårets ingång, avyttrats under beskattningsåret eller har den skattskyldige rätt till försäkringsersättning för inventarier. som har gått förlorade under beskattningsåret,
medges ett särskilt avdrag med belopp motsvarande <len i anledning av
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avyttringen eller försäkringsfallet uppkomna intäkten. Avdraget får dock
inte överstiga underlaget för beräkning av avdrag enligt femte stycket. Har
den skattskyldige fått avdrag som nu sagts skall nämnda underlag fastställas till motsvarande lägre belopp.
Har ett särskilt högt pris eller eljest en särskilt hög utgift för inventarier
berott på att de skall utnyttjas för ett särskilt arbetstillfälle eller för en
konjunktur, som väntas bli endast tillfällig, eller av annan liknande omständighet, medges för det beskattningsår, varunder inventarierna har
anskaffats, avdrag för sådant överpris eller sådan merutgift. Om avdrag
som nu sagts har medgivits, skall avdrag enligt bestämmelserna i femte
stycket beräknas på därefter återstående del av anskaffningsvärdet.
Oavsett vad ovan föreskrivs får
avdrag för avskrivning medges med
belopp som erfordras för att det
bokförda värdet inte skall överstiga
anskaffningsvärdet av samtliga inventarier, vilka vid beskattningsårets utgång tillhörde rörelsen. sedan från detta värde har avräknats
en beräknad årlig avskrivning av 20
procent. Visar den skattskyldige att
inventariernas verkliga värde understiger även ett sålunda beräknat
värde, medges avdrag för den ytterligare avskrivning som motiveras
av detta. Vid tillämpning m· bestämmelserna i detta stycke skall i
frtlga om anskafji1i11gs1•iirde och
anskaffning sår för i111·entarier, som
har ÖFertagits genom sådan fi1sio11
som m·ses i 28§ Jnwm., de i fi1sionc11 deltagande ft.'iretage11 anses
som en skattskyldig.

Oavsett vad ovan föreskrivs får
avdrag för avskrivning medges med
belopp som erfordras för att det
bokförda värdet inte skall överstiga
anskaffningsvärdet av samtliga inventarier, vilka vid beskattningsårets utgång tillhörde rörelsen, sedan fr[rn detta värde har avräknats
en beräknad årlig avskrivning av 20
procent. Visar den. skattskyldige att
inventariernas verkliga värde understiger även ett sålunda beräknat
värde, medges avdrag för den ytterligare avskrivning som motiveras
av detta.

Då inventarier. som har anskaffats under beskattningsåret. avyttras,
förloras eller utrangeras under samma år, medges avdrag för anskaffning~
värdet. Med avyttring likställs att inventarier tas ut ur rörelsen för att
tillföras annan förvärvskälla eller för att anviindas för annat ändamål. Av
bestämmelserna i punkt I andra stycket av anvisningarna till 28 framgår
att belopp, som erhålls vid avyttring av inventarier. i sin helhet skall tas
upp som intäkt av rörelse.
Har skattskyldig gjort avskrivning med större belopp i räkenskaperna än
han får dra av vid taxeringen, föranleder inte detta att det värde, på vilket
räkenskapsenlig avskrivning beräknas, påverkas. Det överskjutande beloppet fär i stället. sedan taxeringen i fråga har blivit slutligt avgjord. dras
av genom årlig avskrivning efter 20 procent för helt år. räknat fdn och med
beskattningsilret efter det under vilket avs~rivningen i fråga verk~tälldes.
Den omständigheten att vid tillämpning av bestiimmelserna ovan avdrag
vid beskattningen skall överensstiimma med avskrivning enligt räkenskaperna utgör inte hinder för skattskyldig att efter Ö\'crgfrng till räkenskapsenlig avskrivning utöver avdrag enligt räkenskaperna tillgodogöra sig avdrag för sftdana avskrivningar, som har gjorts i räkenskaperna före över-
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gången men inte har föranlett avdrag vid beskattningen. Avdrag för sådant
belopp görs genom tirlig avskrivning efter 20 procent för helt år.
·
Har skattskyldig före övergång till räkenskapsenlig avskrivning tillgodoriiknats större värdcminskningsavdrag vid taxeringen än enligt räkenskaperna. skall. för åstadkommandc av överensstämmelse mellan inventariernas bokförda värde och deras skattemiissiga restvärde, det belopp.
varmed inventariernas skattemässiga restvärde understiger det bokförda
värdet, tas upp som skattepliktig intäkt under det första beskattningsår, för
vilket räkenskapsenlig avskrivning gäller, eller. om den skattskyldige begär det. med en tredjedel för nämnda beskattningsår och vari och ett av de
två närmast följande ären.

liar aktiebolag eller ckono111isk
fi'irening ii1·ertagit inl'entarier ge110111 si/dan .f/1sion, som 11\'.\l'S i 28 §
31110111., och har dessa im·cntarier i
riikcnskapema 11ppta!-{its till hiigre
1·iird1• iin 1·ad so111 enligt bcstiim111clscm11 i trci(ie stycket skal/ anses
som anskqt.fi1i11g.1Tiirde .fi'ir bolaget
eller.fi'irf'ningen, ftlrfiiretaget efia
vrkande hos taxerin!-{Snii111nd ella . .
0111 he.\Tär har llt(fi>rts. hos liinsriitt
111edges rätt att iii·cn l'.ficrfi1sio11e11
tilliimpa räkenskapsenlig al'sk1fr11ing 11nderfiir11tsiitt11ing att skil/11adc11111cl/a11 det ho~/('irda 1·iirdet och
a11ska.f.fi1ing.1Tiirdct, hcriiknat enligt tredje stycki•t. tas 11pp som intäkt under der heskattni11g.1år, J,/
fi1sio11e11 gc110111.fi'irs. eller. 0111 färc1age t hegiir dl't. med 1·11 rrei(icdel
_ti>r niimnda heska1Tni11g.1tlr och
l'llrt och ett 111· de f\'(1 niimwsl .fiJljande åren.
5. 4 '-' Vid reSll'iirdeaL1kri\'lli11g medges den skattskyldige avdrag för visst
beskattningsär med högst 25 procent för år räknat av avskrivningsunderlaget för maskiner och andra inventarier. Avskrivningsunderlaget utgörs av
inventariernas skattemässiga restviirde vid utgången av det närmast föregående beskattningsåret med tillägg av anskaffningsviirdet för inventarier,
som har anskaffats under heskattningsåret och som vid utgången av detta
fortfarande tillhörde rörelsen. och med avdrag för belopp motsvarande vad
som utgör intäkt i form av vederlag eller försiikringsersättning för inventarier som har anskaffats före beskattningsårets ing~lng och som har avyttrats
eller förlorats under heskattningsåret.
Visar den ~kalt skyldige att inventariernas verkliga värde understiger det
skattemii\siga rest värdet efter avdrag enligt bestiimmelserna i första
stycket, mcdgi:~ det ytterligare avdrag som motiveras av detta.
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Vad som föreskrivs om räkenskapsenlig avskrivning i punkt 4
andra - fjärde samt sjätte, .1junde
och nionde styckena gäller i
tillämpliga delar också i fråga om
restvärdeavskrivning.

Vad som föreskrivs om riikenskapsenlig avskrivning i punkt 4
andra och tredje samt .femte. sjätte
och åttonde styckena giiller i
tillämpliga delar också i fråga_ om
rest värdeavskrivning.

7. 41 Utgifter för anskaffande av en byggnad, som är avsedd för användning i ägarens rörelse. dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Avdraget beräknas enligt avskrivningsplan till viss procent för år räknat av
byggnadens anskaffningsvärde. Beräkningen görs frän den tidpunkt df1
byggnaden har färdigställts. I fråga om en byggnad, som är avsedd att
användas endast ett fåtal år. fär dock anskaffningsutgifterna i sin helhet
dras av det år då byggnaden anskaffades.
I en byggnads anskaffningsvärde inräknas inte utgifter för sådana delar
och tillbehör. som är avsedda att direkt tjäna byggnadens användning för
rörelseändamål (byggnadsinventarier). I enlighet härmed räknas som byggnadsinventarier i en industribyggnad tillgångar avsedda för den industriella
driften. såsom maskiner. anordningar för godstransport som I.ex. räls,
traversbanor och hissar, behållare, ställningar för lagring e.d., samt anordningar för användningen av dessa tillgångar somt.ex. siirskilda fundament.
Som byggnadsinventarier räknas vidare ledningar för vatten. avlopp m.m.
avsedda att direkt tjäna den industriella driften. och speciella värmeanliiggningar, ventilationsanordningar och särskilda skorstenar för avledande av
gaser och annat som alstras vid produktionen. Som byggnadsinventarier i
en byggnad som är avsedd för affärsändamål räknas exempelvis hyllor,
diskar eller annan butiksinredning. rulltrappor m.m. Tjänstgör en konstruktion. för vilken ett byggnadsvärde har fastställts vid fastighetstaxeringen. i sin helhet eller till viss del som maskin eller redskap. såsom kan
vara fallet med oljecisterner och siloanläggningar. anses en sfalan konstruktion som hyggnadsinventarier. Däremot inräknas i anskaffningsvärdet för en byggnad utgifter för sådana anordningar som är nödvändiga för
byggnadens allmiinna användning. såsom ledning för vatten. avlopp, elektrisk ström eller gas och annan liknande anordning. Anskaffningsviirdet för
en ledning som är avsedd för siiviil en byggnads anviindning för rörelseändam;ll som byggnadens allmiinna anviindning fördelas mellan byggnadsinventarier och byggnaden i förhiillande till hur stnr del av ledningen som
tjänar rörelseiindamiilet respektive byggnadens allmiinna användning.
Ledningen skall do..:k i sin helhet hiinföras till byggnadsinventarier om
utgifterna för ledningen till mi-nst tre tjärdedelar kan anses hiinförliga till
rörelseändam~ilet. Om utgifterna for ledningen till minst tre ljärdedclar kan
anses hiinförliga till byggnadens allmiinna användning skall kdningen i sin
helhet hänföras till byggnaden.
I fråga om byggnadsinventarier tilliimpas de föreskrifter som enligt
punkterna 3-.'i gäller för maskiner o..:h andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier.
Av punkt 16 tredje stycket framg;lr att ugifter för vissa till marken
hörande anordningar inriiknas i anskaffningsviirdet for en byggnad.
Har en byggnad uppförts av den skattskyldige. iir byggnadens anskaffningsviirde den skattskyldiges utgifter för uprförande av byggnaden. Till
41

Senaste lydcbc 1983: -~ 11.

48

SkU 1984/85:23
N111'(1rande lydelse

Föreslagen lydelse

anskaffningsvärdet hänförs även utgifter för till- eller ombyggnad. Har en
byggnad förvärvats genom köp, byte eller därmed jämförligt fång, skall
den verkliga utgiften utgöra anskalTningsvärdet. Förvärvades byggnaden
tillsammans med den mark på vilken den är belägen. anses så stor del av
vederlaget för fastigheten - i förekommande fall efter avdrag för egendom
som avses i 2 kap. 3 §jordabalken - belöpa på byggnaden. som det vid
fastighetstaxeringen fastställda byggnadsvärdet utgör av fastighetens hela
taxeringsvärde. Vad som enligt denna beräkning anses belöpa på byggnaden kan även innefatta byggnadsinventarier. Vederlaget för byggnadsinvcntarier skall avräknas. varefter anskaffningsvärdct för byggnaden erhålls. Om den del av vederlaget för fastigheten som enligt denna beräkning
inte anses belöpa på byggnaden jiimte byggnadsinvcntaricr visas mera
avsevärt över- eller understiga ett skäligt markvärde. får dock det för
. byggnaden beräknade anskaffnings värdet jämkas. Har den skattskyldige
eller nagon. som står honom nära. vidtagit åtgärder för att den skattskyldige skall kunna tillgodoräkna sig ett högre anskaffnings värde än som synes
rimligt och kan det antas att detta har skett för att åt någon av dem bereda
obehörig förmån i bcskattningsavseende. skall anskaffningsviirdet i skälig
mån jämkas.
Har en inl'estering.1j(md e.d. eller
tagits i anspråk för
anskaffning av en byggnad, skall
som anskaffningsvärde för byggnaden anses den verkliga utgiften för
byggnaden minskad med det ianspråktagna beloppet.
Övergär en byggnad till en ny
ägare på annat sätt än genom köp,
byte eller därmed jämförligt fång,
får den nye ägaren göra de värdeminskningsavdrag på byggnaden
som skulle ha tillkommit den förre
ägaren om denne fortfarande hade
iigt byggnaden. I/ad nyss .rngts giil/er också om ett moderbolag eller
en (ll·ertagande fiin:ning öi·ertar en
hyggnad frän ett dotterholag eller
en ii1·erlrltande förening l'id sådan
ji1sion. som m·se.1· i lll § 3 mom.
näring~bidrag

Har en investeringsreserv e.d. eller näringsbidrag tagits i anspråk
för anskaffning av en byggnad,
skall som anskaffningsvärde för
byggnaden anses den verkliga utgiften for byggnaden minskad med det
ianspråktagna beloppet.
Övergår en byggnad till en ny
ägare på annat sätt än genom köp,
byte eller därmed jämförligt fång,
för den nye ägaren göra de värdeminskningsavdrag på byggnaden
som skulle ha tillkommit den förre
ägaren om denne fortfarande hade
ägt byggnaden.

Procentsatsen för värdeminskningsavdrag i fråga om en bvggnad bestäms med hiinsyn till den tid byggnaden an~es kunna utnyttJas. Därvid
skall beaktas även sådana omständigheter som att byggnadens anviindningstid kan antas komma att röna inflytande av framtida rationaliseringar.
teknikens utveckling. omläggning av verksamhet och liknande förhållanden. Är pi\ grund av siirskilda omständigheter av annan art än nyss nämnts
byggnadens värde for rörelsen begränsat till förhållandevis kort tid. skall
hänsyn tas iiven till detta. St1 kan vara fallet exempelvis d<I fråga iir om en
byggnad för utnyttjande av en begränsad malmfyndighet eller dä en byggnad. som iir helägen på annans mark och som används i rörelse. vid
nyttjanderättens upphörande inte skall lösas av jordägaren.
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Skattskyldig får i fråga om en byggnad, som är avsedd att användas i
hans rörelse, göra avdrag inom avskrivningsplanen - utom med årliga
värdeminskningsavdrag - med 10 procent av de på planen upptagna utgifterna för ny-, till- eller ombyggnad (primäravdrag). Primäravdraget medges
med 2 procent för år räknat från den tidpunkt då byggnaden eller den tilleller ombyggda delen av byggnaden har färdigställts. Förvärvas byggnaden
av en ny ägare, får denne tillgodogöra sig de primäravdrag som återstår för
den förre ägaren.
Utrangeras en i rörelse använd byggnad, får avdrag göras för vad som
återstår oavskrivet av anskaffningsvärdet i den mån beloppet överstiger
vad som inflyter genom avyttring av byggnadsmaterial e.d. i samband med
utrangeringen.
10. 42 Regeringen kan förklara
att, om förlust på aktier eller andelar i Sl'enskt aktiebolag eller sFensk
ekonomisk förening eller utländskt
bolag med uppgift att dri1·a verksamhet al' väsentlig betydelse från
samhällsekonomisk synpunkt framkommer vid avyttring av aktierna
eller andelarna eller vid företagets
upplösning. förlusten skall utgöra
m·dragsgill omkostnad för ägaren
av aktierna eller andelarna. Detsamma gäller i fråga om långivare
hetriiffande förlust på lån eller dylikt som han lämnat företaget.
Bestämmelserna i första stycket
om förlust tillämpas också på förlust, som kan beräknas uppkomma.
Regeringen bestämmer dä1Tid hur
avdraget i det särskilda .flillet skallberiiknas. liar skall skyldig fått avdrag som avses i detta stycke. skall
m·drar;et frtlnräknas a\"(/ragsgill
förlust, som sedermera uppkommer
l'id m-y·ttring m· aktierna eller andelarna eller vid upplö.rning m'företaget. Uppkommer vin.\'! genom att
aktierna eller andelarna avyttras
eller genom att tillskjutet kapital
åte1j(ls, skall vinsten tas upp som
.1kattepliktig intiikt m· rörelse hos
den som hqfi l'insten.

16. 43 Utgifter för anskaffande av sådana markanläggningar på fastighet,
avsedd för användning i ägarens rörelse. som avses i andra stycket, dras av
genom årliga värdeminskningsavdrag. Avdrag medges. om inte annat följer
" Förutvarande punkt 10 av anvisningarna till 29 ~upphävd genom 1981: 295.
·' Senaste lydelse 1983: 311.

4

4 Riksdagen 1984185. 6saml. Nr 23

SkU 1984/85:23
Nul'arande lydelse

50

Föreslagen lydelse

av sjätte stycket. endast för sådana utgifter som har bestritts av den
skattskyldige själv och endast om utgifterna avser arbeten som har utförts
under tid då han har ägt fastigheten. Avdraget beräknas enligt avskrivningsplan till 5 procent för år räknat av tre fjärdedelar av anläggningens
anskaffningsvärde. Beräkningen görs från den tidpunkt då anläggningen
har färdigställts. I fråga om en anläggning, som är avsedd att användas
endast ett fåtal år, får dock anskaffningsutgifterna i sin helhet dras av det
år då anläggningen anskaffades.
Till markanläggning hänförs sådant markarbete som behövs för att marken skall göras plan eller fast. såsom röjning, schaktning. rivning av
byggnad e!ler annat som tidigare har funnits på fastigheten. uppförande av
stödmurar och torrläggning av marken. Till markanläggning hänförs också
olika anordningar såsom vägar. kanaler, hamninlopp och andra tillfarter.
körplaner. parkeringsplatser. fotbollsplaner och tennisbanor eller därmed
jämförliga anläggningar för personal, planteringar e .d. samt. i den mån de
inte vid fastighetstaxering är att hänföra till byggnad, även brunnar. källare
och tunnlar e.d.
Till markanläggning hänförs inte sådana anordningar som iir avsedda att
användas tillsammans med vissa maskiner eller andra för stadigvarande
bruk avsedda inventarier i rörelse eller sådana inventarier som anviinds för
viss verksamhet såsom fundament e.d., industrispår, traversbanor samt
ledningar för vatten, avlopp, elektrisk ström, gas m.m. (markinventarier).
Till markinventarier hänförs också stängsel och andra jiimförliga avspärrningsanordningar. Anskaffningsvärdet för en ledning som är avsedd för
såväl den på fastigheten bedrivna verksamheten som en byggnads allmänna användning fördelas mellan markinventarier och byggnaden i förhållande till hur stor del av· ledningen som tjänar den på fastigheten bedrivna verksamheten respektive byggnadens allmänna anviindning. Ledningen skall dock i sin helhet hänföras till markinventarier om utgifterna
för ledningen till minst tre fjärdedelar kan anses hänförliga till den pä
fastigheten bedrivna verksamheten. Om utgifterna till minst tre fjärdedelar
kan anses hänförliga till byggnadens allmänna användning skall ledningen i
sin helhet hänföras till byggnaden.
I fråga om markinventarier tillämpas de föreskrifter som enligt punkterna 3-5 gäller för maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda
inventarier.
Har en im·cstcringsfond e .d. eller
näringsbidrag tagits i anspråk för
anskaffning av en markanläggning.
skall som anskaffningsviirde för
markanläggningen anses den verkliga utgiften för markanläggningen
minskad med fyra tredjedelar av
det ianspråktagna beloppet.
Övergår en rörelsefastighet till en
ny ägare på annat siitt än genom
köp, byte eller därmed jämförligt
fång. får den nye ägaren göra de
värdcminskningsavdrag för markanliiggning som skulle ha tillkommit
den förre iigaren, om denne fortfarande hade ägt fastigheten. Vad

Har en i111·cstcring1Tese1T e.d. eller niiringsbidrag tagits i anspråk
för anskaffning av en markanliiggning. skall som anskaffningsvärde
för markanliiggningen anses den
verkliga utgiften för markanliiggningen minskad med fyra tredjedelar av det iansprflktagna bell)ppet.
.Överg~\r en rörelsefastighet till en
ny iigare pil annat säll an genom
köp, byte eller därmed jiimförligt
fäng. ffir den nye iigarcn göra de
viirdeminskningsavdrng för markanliiggning som skulle ha tillkommit
den förre iigaren. om denne fortfarande hade iigt fastigheten.
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nyss sagts gäller också om ett moderbolag eller en övertagande förening övertar en fastighet från ett
dotterbolag eller en överlåtande
förening vid sådan fusion. som
avses i 28 § 3 mom.

Övergår en fastighet till en ny ägare genom köp, byte eller därmed
jämförligt fång, får överlåtaren det år då överlåtelsen sker göra avdrag för
den del av det avskrivningsbara anskalTningsvärdet för vilket han inte
tidigare har medgetts avdrag. Vad nu sagts gäller även när den på fastigheten bedrivna rörelsen läggs ned och fastighetens markanläggningar på
grund därav saknar värde för fastighetens ägare.
till 31 §

2. 44 Såsom periodiskt understöd
räknas icke vad en skattskyldig
uppbär från stiftelse som avses i
53 § I mom. e) eller från ideell förening, som har till uppgift att främja
i nämnda moment angivna ändamål
och som även uppfyller i punkt 9 m·
anvisningarna till 53 § angivna villkor för begränsning av skattskyldigheten, såvida utbetalningen sker
till fullföljande av ändamål som i
53 § I mom. e) angives. Sä.rnm periodiskt understöd betraktas däremot vad som uppbäres från varje
slags stiftelse. om och i den mån det
i de för stiftelsen gällande stadgar
är föreskrivet, att stiftelsens intäkter skola för all framtid eller viss
tid tillfalla viss familj, vissa familjer
eller bestämda personer.

2. Såsom periodiskt understöd
räknas inte vad mottagaren uppbär
från en stiftelse som är befriad från

skattskyldigh~t enligt 7 § 6 mom.
lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt eller från en ideell för-

ening som har till uppgift att främja
i 7 § 6 mom. första stycket nämnda
lag angivna ändamål och som uppfyller ii1•riga i 7 § 5 mom. samma
lag angivna villkor för befrielse helt

eller delvis från skattskyldighet.
Detta giiller dock endast om utbetalningen sker till fullföljande av ändamål som nu nämnts. Som periodiskt understöd betraktas däremot
vad som uppbäres från varje slags
stiftelse. om och i den mån det i de
för stiftelsen gällande stadgar är föreskrivet, att stiftelsens intäkter
skola för all framtid eller viss tid
tillfalla viss familj, vissa familjer eller bestämda personer.

till 36 §
4

2 a. ~ Skall vid beräkning av realisationsvinst på grund av avyttring av
fastighet vederlaget för viss del av fastigheten tas upp som intäkt av
fastighet eller av rörelse (jfr punkt I av anvisningarna till 35 §)får i omkostnadsbeloppet inte inräknas utgift som hänför sig till sådan del av fastigheten som vid inkomsttaxeringen har behandlats enligt reglerna för maskiner
och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier.
Som förbättringskostnad enligt
punkt I räknas även kostnad. som
44

45

Senaste lydelse 1977: 572.
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Som förbättringskostnad enligt
punkt I räknas även kostnad. som
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under tid, dä intäkt av avyttrad fastighet eller i förekommande fall del
därav har beräknats enligt 24 § 2 eller 3 mom., har nedlagts på reparation och underhåll av fastigheten eller fastighetsdelen, i den mån den
avyttrade egendomen på grund därav vid avyttringen har befunnit sig i
bättre skick än vid förvärvet, samt
kostnad för reparation och underhåll för vilken avdrag inte medges
på grund av föreskrifterna i 25 §
2 mom. första stycket b) eller c) och
för vilken bidrag ej har utgått. Förbättringskostnad, som inte har uppförts på avskrivningsplan, och med
förbättringskostnad jämförlig reparations- eller underhållskostnad
får dock inräknas i omkostnadsbeloppet endast för år då de nedlagda
kostnaderna har uppgått till minst
3 000 kronor. Kostnad, som har
uppförts pä avskrivningsplan, skall
normalt anses nedlagd det år då
kostnaden har uppförts på planen. I
andra fall skall sådan kostnad normalt anses nedlagd när faktura eller
räkning har erhållits, varav framgår
vilket arbete som har utförts.

under tid, då intäkt av avyttrad fastighet eller i förekommande fall del
därav
har
beräknats
enligt
14 § 2 mom .. har nedlagts på reparation och underhåll av fastigheten eller fastighetsdelen, i den mån den
avyttrade egendomen på grund därav vid avyttringen har befunnit sig i
bättre skick än vid förvärvet, samt
kostnad för reparation och underhåll för vilken avdrag inte medges
på grund av föreskrifterna i 25 §
2 mom. första stycket b eller c och
för vilken bidrag ej har utgått. Förbättringskostnad, som inte har uppförts på avskrivningsplan, och med
förbättringskostnad jämförlig reparations- eller underhållskostnad
får dock inräknas i omkostnadsbeloppet endast för år då de nedlagda
kostnaderna har uppgått till minst
3000 kronor. Kostnad, som har
uppförts på avskrivningsplan, skall
normalt anses nedlagd det år då
kostnaden har uppförts på planen. I
andra fall skall sådan kostnad normalt anses nedlagd när faktura eller
räkning har erhållits, varav framgår
vilket arbete som har utförts.

Har fastighet varit föremål för förbättringsarbete eller därmed jämförligt
reparations- eller underhållsarbete i ägarens byggnadsrörelse skall - med
iakttagande av de begränsningar som har angetts i föregående stycke som förbättringskostnad räknas det belopp som enligt punkt 3 tredje
stycket av anvisningarna till 27 § har tagits upp som intäkt i rörelsen på
grund av byggnadsarbetet.
Omkostnadsbeloppet skall minskas med värdeminskningsavdrag m.m,
som belöper på tid före avyttringen av fastigheten, såsom avdrag på grund
av avyttring av skog, avdrag för värdeminskning av annan naturtillgång
eller för värdeminskning av täckdiken eller andra markanläggningar (jfr
punkterna I, 4, 7 och 9 av anvisningarna till 22 § samt punkterna I, 8 och 16
av anvisningarna till 29 ~). På samma sätt skall omkostnadsbeloppet minskas med avdrag för värdeminskning av byggnad m.m. (jfr punkterna 3 och
4 av anvisningarna till 22 §. punkterna 2 a, 2 b och 4 av anvisningarna till
25 §samt punkterna 7 och 16 av anvisningarna till 29 §),dock inte för år då
avdraget har understigit 3 000 kronor. Omkostnadsbeloppet skall minskas
även med belopp varmed fastigheten har avskrivits i samband med ianspråktagande av investeringsfond e.d.
Vid beräkning av omkostnadsbeloppet skall fastighet. som förvärvats
före år 1952, anses förvärvad den I januari 1952. Ingångsvärdet skall
därvid anses utgöra 150 procent av fastighetens taxeringsvärde för år 1952.
Hänsyn skall vid vinstberäkningen icke tagas till kostnader och avdrag
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som belöper på tid före år 1952. Dock får det vid förvärvet erlagda vederlaget för fastigheten upptagas som ingångsvärde, om den skattskyldige kan
visa att köpeskillingen överstiger 150 procent av taxeringsvärdet för år
1952. Fanns taxeringsvärde ej åsatt för år 1952, får motsvarande värde
uppskattas med ledning av taxeringsvärdet för fastighet, i vilken den
avyttrade egendomen ingått, eller närmast därefter åsatta taxeringsvärde.
Har fastighet vid avyttringen innehafts mer än tjugo år får den skattskyldige vid vinstberäkningen som ingångsvärde upptaga ett belopp motsvarande 150 procent av det taxeringsvärde, som gällde tjugo år före avyttringen. Har taxeringsvärdet åsatts vid fastighetstaxering som verkställts år
1970 eller senare får dock som ingångsvärde upptagas endast 133 procent
av taxeringsvärdet. Om ingångsvärdet beräknas med ledning av det taxeringsvärde som gällde tjugo år före avyttringen, skall hänsyn vid vinstberäkningen icke tagas till kostnader och avdrag, som belöper på tidigare år
än tjugo år före avyttringen. Fanns taxeringsvärde ej åsatt tjugo år före
avyttringen, får motsvarande värde uppskattas på sätt angives i femte
stycket sista meningen.
Har avyttrad fastighet förvärvats genom arv eller testamente eller genom bodelning i anledning av makes död, får den skattskyldige, i stället för
köpeskilling eller motsvarande vederlag för fastigheten vid närmast föregående köp, byte eller därmed jämförliga fång eller i stället för ett med stöd
av föregående stycke framräknat värde, som ingångsvärde upptaga 150
procent av fastighetens taxeringsvärde året före det år då dödsfallet inträffade eller motsvarande i arvsskattehänseende gällande värde, förutsatt att
dödsfallet ägt rum efter år 1952. Ägde dödsfallet rum efter år 1970 får dock
som ingångsvärde upptagas endast 133 procent av taxeringsvärdet eller
motsvarande i arvsskattehänseende gällande värde. Fanns taxeringsvärde
ej åsatt året före det år då dödsfallet inträffade, får motsvarande värde
uppskattas på sätt som angives i femte stycket sista meningen. Har ingångsvärdet upptagits med stöd av bestämmelserna i detta stycke, skall
hänsyn vid vinstberäkningen icke tagas till kostnader och avdrag, som
belöper på tidigare år än året före dödsåret.
Beräknas ingångsvärdet med ledning av taxeringsvärde skall, såvida viss
del av taxeringsvärdet avser egendom som i kostnadshänseende hänförts
till maskiner och andra inventarier i jordbruk eller rörelse (jfr punkt 1 av
anvisningarna till 35 §), taxeringsvärdet reduceras med den del därav som
kan anses belöpa på egendom av nyss angivet slag. Sådan reducering skall
dock icke göras om mindre än 25 procent av hela vederlaget för den
avyttrade fastigheten belöper på egendom, som vid beräkning av värdeminskningsavdrag hänföres till maskiner och andra inventarier.
Skall taxeringsvärdet reduceras enligt föregående stycke iakttages följande. Har taxeringsvärdet åsatts tidigare än vid 1975 års fastighetstaxering, skall taxeringsvärdet reduceras med så stor del därav som vederlaget
för egendom, som vid beräkning av värdeminskningsavdrag hänföres till
maskiner och andra inventarier, utgör av hela vederlaget för den avyttrade
fastigheten. Vad nu sagts gäller även om taxeringsvärdet åsatts år 1975
eller senare, dock att vid beräkningen skall bortses från den del av vederlaget vid avyttringen som belöper på egendom som avses i 2 kap. 3 §jordabalken. Kan den skattskyldige visa att den andel av taxeringsvärdet som
kan anses belöpa på egendom, som vid beräkning av värdeminskningsavdrag hänföres till maskiner och andra inventarier. är mindre än den andel
av hela vederlaget för den avyttrade fastigheten som kan anses belöpa på
egendom av nu angivet slag, får dock taxeringsvärdet reduceras på grundval av förhållandena vid fastighetstaxeringen.
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Det för fastigheten gällande ingångs värdet - om det inte har beräknats
enligt trettonde stycket sista meningen - liksom de förbättringskostnader
och därmed likställda belopp för vilka avdrag får ske samt de värdeminskningsavdrag och andra belopp som skall minska omkostnadsbeloppet skall
i den omfattning som anges i punkterna 6 a och 6 b nedan räknas om med
hänsyn till förändringarna i det allmänna prisläget (prisutvecklingen) under
den tid då fastigheten har innehafts.
Omräkningen sker med ledning av en indexserie, grundad på konsumentprisindex. Riksskatteverket fastställer årligen omräkni_ngstalen.
Har avyttring av fastighet omfattat byggnad, som i huvudsak är avsedd
att användas för bostadsändamål och som vid avyttringstillfället varit eller
bort vara åsatt ett taxerat byggnadsvärde av lägst 10000 kronor, avdrages
ytterligare ett belopp av 3 000 kronor för varje påbörjat kalenderår före
taxeringsåret som bostadsbyggnaden under innehavstiden funnits på fastigheten. Om det taxerade byggnadsvärdet inte uppgått eller bort uppgå till
10000 kronor, avdrages 3000 kronor för varje påbörjat kalenderår under
innehavs tiden som byggnaden utnyttjats till stadigvarande bostad. Avdrag
medges inte för tidigare år än år 1952 och inte heller för senare år än år
1980. Finns på fastigheten mer än en bostadsbyggnad beräknas nu avsett
avdrag endast för fastighetens huvudbyggnad. Sker vinstberäkningen med
utgångspunkt från taxeringsvärdet tjugo år före avyttringen enligt sjätte
stycket ovan eller från taxeringsvärdet året före dödsfallet enligt sjunde
stycket ovan eller motsvarande värden, får avdrag enligt detta stycke ej
ske för tidigare år än tjugo år före avyttringen eller året före dödsfallet. Om
bostadsbyggnad rivits eller förstörts genom brand eller liknande, skall
avdrag enligt detta stycke medges även för tid då denna byggnad funnits på
fastigheten, om den skattskyldige inom ett år igångsatt arbete med att
uppföra ersättningsbyggnad. Om en bostadsbyggnad under mer än ett år
tagits i anspråk huvudsakligen för annat ändamål än bostadsändamål
medges avdrag enligt detta stycke endast för tid då byggnaden därefter åter
utnyttjats huvudsakligen för bostadsändamål.
Vinstberäkning på grund av avyttring av en del av en fastighet skall
grundas på förhållandena på den avyttrade fastighetsdelen. Vid tillämpning
av de beloppsgränser som anges i andra och fjärde styckena skall dock
hänsyn tas till förhållandena på hela fastigheten. Avdrag enligt tolfte
stycket får göras endast om avyttringen har omfattat bostadsbyggnad som
vid tiden för avyttringen var huvudbyggnad för hela fastigheten. På den
skattskyldiges begäran skall omkostnadsbeloppet för fastighetsdelen - i
stället för att beräknas enligt första meningen - tas upp till ett belopp som
motsvarar så stor del av det för hela fastigheten beräknade omkostnadsbeloppet - i förekommande fall minskat med värdeminskningsavdrag m.m.
- som vederlaget för fastighetsdelen utgör av fastighetens hela värde vid
avyttringstillfället. I sist avsedda fall skall, om den skattskyldige begär det
och värdet av skogen och skogsmarken på den avyttrade fastighetsdelen är
mindre än 20 procent av värdet av hela fastighetens skog och skogsmark,
omkostnadsbeloppet inte minskas med avdrag på grund av avyttring av
skog. Om den avyttrade delen avser en eller ett fåtal tomter avsedda att
bebyggas med bostadshus och vederlaget är mindre än 10 procent av
fastighetens taxeringsvärde, får vidare ingångsvärdet på den avyttrade
fastighetsdelen utan särskild utredning beräknas till I krona per kvadratmeter, dock ej till högre belopp än köpeskillingen.
Vad i de fem första meningarna av föregående stycke föreskrivits gäller i
tillämpliga delar även vid marköverföring enligt fastighetsbildningslagen
( 1970: 988).
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Har den skattskyldige erhållit sådan engångsersältning som avses i
punkt 4 andra stycket av anvisningarna till 35 §.skall så stor del av det för
· hela fastigheten beräknade omkostnadsbeloppet - i förekommande fall
minskat med värdeminskningsavdrag m.m. - anses belöpa på den del av
fastigheten som ersättningen avser, som engångsersättningen utgör av
fastighetens hela värde vid tiden för upplåtelsen eller inskränkningen i
förfoganderätten. Vid bedömningen av om omkostnadsbeloppet skall
minskas med avdrag på grund av avyttring av skog gäller vad som är
föreskrivet i fråga om del av fastighet. Den som enligt punkt 4 fjärde
stycket av anvisningarna till 35 §erhåller avdrag från den eller de engångsersättningar han fått på grund av upplåtelser inom en och samma kommun
får inte tillgodoräkna sig något omkostnadsbelopp hänförligt till ·dessa
ersättningar.
Har den skattskyldige under innehavstiden avyttrat en del av en fastighet. skall hänsyn tas till detta vid beräkning av omkostnadsbeloppet för
återstoden av fastigheten. Kan utredning inte förebringas om den andel av
omkostnadsbeloppet - i förekommande fall minskat med värdeminskningsavdrag m.m. - för fastigheten, som belöpt på den avyttrade fastighetsdelen, skall denna andel anses ha motsvarat hälften av erhållen ersättning för fastighetsdelen. Andelen skall dock i intet fall anses överstiga
omkostnadsbeloppet - i förekommande fall minskat med värdeminskningsavdrag m.m. - för hela fastigheten omedelbart före avyttringen av
fastighetsdelen.
Föreskrifterna i föregående stycke tillämpas också om den skattskyldige
under innehavstiden erhållit sådan engångsersättning som avses i punkt 4
andra stycket av anvisningarna till 35 §. Har den skattskyldige under
innehavstiden avstått från mark genom marköverföring enligt fastighetsbildningslagen ( 1970: 988). skall omkostnadsbeloppet på återstoden av fastigheten anses ha minskat med så stor del av omkostnadsbeloppet för den
tidigare avstådda marken som ersättningen i pengar utgjort av det totala
vederlaget för marken.
Beräknas omkostnadsbeloppet vid avyttring av återstoden av fastigheten eller del därav med ledning av ett taxeringsvärde som åsatts efter det
att delavyttringen, markupplåtelsen eller marköverföringen m.m. ägt rum,
är bestämmelserna i de två föregående styckena icke tillämpliga.
Kostnad för förbättringsarbete eller därmed jämförligt reparations- och
underhållsarbete för vilket försäkringsersättning eller annan skadeersättning har utgått beaktas, såvida ersättningen inte räknas till skattepliktig
inkomst enligt denna lag, vid beräkning av realisationsvinst endast i den
mån kostnaden har överstigit ersättningen. Har sådan skattefri ersättning
uppburits med större belopp än det som har gått åt för skadans avhjälpande
gäller följande. Fastighetens ingångsvärde, omräknat enligt tionde stycket
till tiden för skadetillfället, minskas med skillnaden mellan ersättningen
och kostnaden för skadans avhjälpande. För tid efter skadetillfället ligger
återstoden av det omräknade ingångsvärdet till grund för omräkning enligt
tionde stycket.
·
Avyttrar delägare i fåmansföretag eller honom närstående person fastighet till företaget får vid vinstberäkningen fastighetens ingångsvärde icke
beräknas på grundval av taxeringsvärde enligt sjätte och sjunde styckena.
Ej heller får omräkning göras enligt tionde stycket eller tillägg göras enligt
tolfte stycket. Riksskatteverket får medge undantag från bestämmelserna i
detta stycke om det kan antagas att avyttringen skett av organisatoriska
eller andra synnerliga skäl. Mot beslut av riksskatteverket i sådan fråga får
talan icke föras.
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3. 46 Förlust genom icke yrkesmässig avytt.ring (realisationsförlust) får
dras av i den omfattning som anges i punkt 4 nedan.
Realisationsförlust skall beräknas på samma sätt som realisationsvinst
enligt punkterna I - 2 d. Vid förlustberäkningen får en fastighets ingångsvärde dock inte beräknas på grundval av ett taxeringsvärde enligt punkt 2 a
sjätte eller sjunde stycket. Inte heller får omräkning som avses i punkt 2 a
tionde stycket ske eller tillägg enligt punkt 2 a tolfte stycket göras. Har den
med förlust avyttrade egendomen innehafts under sådan tid att, om vinst i
stället hade uppstått vid avyttringen, endast en del av vinsten skulle ha
räknats ·till skattepliktig realisationsvinst, är endast motsvarande del av
förlusten avdragsgill. Har förlusten uppkommit vid fastighetsreglering i fall
som avses i punkt 4 av anvisningarna till 35 §. är endast så stor del av
förlusten avdragsgill som belöper på vad den skattskyldige har erhållit i
pengar.

Alt m'drag inte är medgivet för
förlust som har uppkommit före eller i samband med vissa företagsöverlåtelser framgår av punkt 6 av
am'isningama till 20 §.
till 38 §
2. 47 Utdelning från aktiebolag eller ekonomisk förening, som utgår i
förhållande till gjorda inköp eller försäljningar eller efter därmed jämförlig
grund, är skattefri, där utdelningen blott innebär en minskning i levnadskostnader, och skall i annat fall hänföras till den förvärvskälla. vartill den
på grund av sin beskaffenhet är att räkna. Sålunda hänföres exempelvis till
inkomst av jordbruk respektive rörelse näringsidkares utdelning från ekonomisk förening i form av pris tillägg å varor, som han sålt till föreningen,
eller i form av rabatt för varor, som han för sin näring inköpt av föreningen. Till utdelning, som på grund av bestämmelserna i detta stycke är
skattefri, hänföres icke förmån av bostad eller annan förmån av fastighet
(jfr emellertid bestämmelserna i andra stycket.) Skattepliktig utdelning
från aktiebolag eller ekonomisk förening, som icke skall räknas såsom
intäkt vid beräkning av annat slag av inkomst, hänföres till intäkt av
kapital.
Har bostad eller annan förmån av fastighet tillkommit medlem av bostadsförening eller delägare i bostadsaktiebolag i denna hans egenskap och
är det inte fråg!l om upplåtelse som avses i tredje stycket, skall som
skattepliktig intäkt av kapital tas upp ett belopp motsvarande för helt år
räknat 3 procent av den del av medlemmens eller delägarens andel i
föreningens eller bolagets behållna förmögenhet som överstiger 50000
kronor. Därvid skall värdet av andelen beräknas med utgångspunkt i
taxeringsvärdet året före taxeringsåret på föreningens eller bolagets fastighet och med hänsyn till föreningens eller bolagets övriga tillgångar och
skulder enligt bokslutet för det senaste räkenskapsår som avslutats före
den I juli året före taxeringsåret. Vid denna beräkning skall bortses från
skuld som föreningen eller bolaget har ådragit sig på sådana villkor eller
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under sådana omständigheter att skulden bör likställas med inbetalning av
insats eller därmed jämförligt eget kapital. I fråga om bostad som innehas
av två eller flera medlemmar tillsammans skall beloppet 50000 kronor
fördelas dem emellan efter andelarnas storlek. Vid inkomstberäkningen får
avdrag inte ske, såvitt fråga inte är om till rörelse hänförlig utgift, för
medlemmens eller delägarens inbetalningar till föreningen eller bolaget
eller för andra omkostnader som är hänförliga till innehavet av bostaden
eller förmånen.
Har bostad eller annan förmån, som tillkommit medlem av bostadsförening eller delägare i bostadsaktiebolag i denna hans egenskap, helt eller till
övervägande del varit av medlemmen eller delägaren mot vederlag upplåten till annan under hela eller större delen av beskattningsåret, räknas
vederlaget jämte värdet av bostad eller annan förmån, som medlemmen
eller delägaren för eget bruk förfogat över, såsom intäkt av kapital för
medlemmen eller delägaren.
Annan utdelning från bostadsförening eller bostadsaktiebolag än i andra
och tredje styckena sägs, som icke utgått i förhållande till innehavda
andelar eller aktier, räknas såsom intäkt av kapital för medlemmen eller
delägaren, om och i den mån utdelningen överstiger sådana på beskattningsåret belöpande avgifter och andra inbetalningar till föreningen eller
bolaget, vilka icke äro att anse som kapitaltillskott.

5. 48 Vad som gäller om utdelning
från utländskt bolag skall enligt bestämmelsen i 67 § tillämpas jäml'äl
å utdelning från annan här i riket
icke hemmahörande juridisk person. Oskift dödsbo efter person,
som vid sitt frånfälle icke varit bo-
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Senaste lydelse 1966: 724.

Med bostadsförening och bostadsaktiebolag förstås ekonomisk
förening och aktiebolag. vars verksamhet uteslutande eller humdsakligen består i att åt föreningens
medlemmar eller bolagets delägare
bereda bostäder i hus, som tigs al'
föreningen eller bolaget. Som bostadsförening eller bostadsaktiebolag anses ä~·en ekonomisk förening
eller aktiebolag, vars verksamhet
uteslutande eller så gott som uteslutande består i att tillhandahålla
föreningens medlemmar eller bolagets delägare garage eller annan
för deras personliga räkning avsedd gemensam anordning i byggnad som ägs av föreningen eller bolaget.
5. Vad som gäller om utdelning
från utländskt bolag skall även tilllämpas på utdelning från annan här
i riket icke hemmahörande juridisk
person. Diidsbo efter person. som
vid sitt frånfälle inte varit bosatt eller stadigvarande vistats här i riket,
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satt eller stadigvarande vistats här i
riket, anses såsom en här i riket
icke hemmahörande juridisk person
(jfr 53 § 3, mom.). Utdelning från sådant dödsbo till i Sverige bosatt delägare av inkomst. som förvärvats
under den tid delägarna suttit i
oskift bo - men givetvis ej utskiftning av den avlidnes efterlämnade
tillgångar - skall således här i riket
bliva föremål för beskattning. Från
denna föreskrift meddelas likväl ett
undantag i 54 § första stycket e).
8. 49 Har skattskyldig på grund av
sitt innehav av aktier i svenskt aktiebolag eller andelar i svensk ekonomisk förening erhållit företrädesrätt till teckning av sådant av företaget upptaget vinstandelslån som
avses i 41 c §. skall, om han utnyttjar företrädesrätten, det värde som
genom företrädesrätten kan anses
ha tillförts honom icke anses utgöra
intäkt av kapital. Avyttrar han däremot företrädesrätten. skall det vederlag han erhåller för denna rätt
upptagas som sådan intäkt.

anses såsom en här i riket icke hemmahörande juridisk person. Utdelning från sådant dödsbo till i Sverige bosatt delägare av inkomst, som
förvärvats under den tid delägarna
suttit i oskift bo - men givetvis ej
utskiftning av den avlidnes efterlämnade tillgångar - skall således
här i riket bliva föremål för beskattning. Från denna föreskrift meddelas likväl ett undantag i 54 § första
stycket e.
8. Har skattskyldig på grund av
sitt innehav av aktier i svenskt aktiebolag eller andelar i svensk ekonomisk förening erhållit företrädesrätt till teckning av sådant av företaget upptaget vinstandelslån som
avses i 2 § 9 mom. lagen (1947:576)
om statlig inkomstskatt skall, om
han utnyttjar företrädesrätten, det
värde som genom företrädesrätten
kan anses ha tillförts honom inte
anses utgöra intäkt av kapital.
Avyttrar han däremot företrädesrätten, skall det vederlag han erhåller för denna rätt upptas som sådan intäkt.

till 41 §
I. Inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse skall beräknas enligt
bokföringsmässiga grunder. För skattskyldig som har haft ordnad bokföring skall beräkningen av inkomst ske på grundval av hans bokföring med
iakttagande av bestämmelserna i denna anvisningspunkt. Vid inkomstberäkning enligt bokföringsmässiga grunder tas hänsyn till in- och utgående
lager av varor. däri inbegripet djur, råmaterial, hel- och halvfabrikat m.m.,
till pågående arbeten samt till fordrings- och skuldposter. Värdet av utgående lager, pågående arbeten samt fordrings- och skuldposter bestäms
med hänsyn till förhållandena vid beskattningsårets utgång. Som värde av
ingående lager. pågående arbeten samt fordrings- och skuldposter tas upp
värdet av närmast föregående beskattningsårs utgående lager, pågående
arbeten samt fordrings- och skuldposter. Bestämmelserna i 41 § om lager
får i varvsrörelse tillämpas även i fråga om skepp eller skeppsbygge, på
·vilket den skattskyldige har utfört eller avser att utföra arbete i icke
oviisentlig omfattning, utan hinder av att den skattskyldige har avyttrat
skeppet eller bygget. Vad nu föreskrivits gäller dock endast intill dess
skeppet eller skeppsbygget har levererats till förvärvaren. Vad som avses
med skepp framgår av sjölagen (1891 : 35 s. Il.
50
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Inkomst av annan fastighet som
avses i 24 § I eller 3 mom. får beräknas enligt bokföringsmässiga grunder på sätt anges i föregående stycke. Har skattskyldig för visst beskattningsår beräknat inkomst av
annan fastighet enligt bokföringsmässiga grunder, skall den skattskyldige även för nästföljande beskattningsår beräkna inkomsten enligt sådana grunder om bestämmelserna i 24 § I eller 3 mom. är
tillämpliga det året. I fråga om fastighet som avses i 24 § 3 mom. gäller dock vad som sagts ifiiregcli>nde
stycke endast i den mån annat inte
följer av 24 § 3 mom. och 25 §
Jmom.

Inkomst av annan fastighet som
avses i 24 ~ I mom. får beräknas enligt bokföringsmässiga grunder på
sätt anges i föregående stycke. Har
skattskyldig för visst beskattningsår beräknat inkomst av annan fastighet enligt bokföringsmässiga
grunder, skall den skattskyldige
även för nästföljande beskattningsår beräkna inkomsten enligt sådana
grunder om bestämmelserna i 24 9
I mom. är tillämpliga det året.

Har det bokförda resultatet påverkats av att bland intäkter.na har tagits
upp belopp, som inte skall beskattas som inkomst, eller uteslutits belopp,
som borde ha medräknats, eller bland kostnaderna har tagits upp belopp,
som inte är avdragsgilla vid inkomstberäkningen, skall resultatet justeras
så att det kan läggas till grund för inkomstberäkningen enligt denna lag. I
de fall resultatet har påverkats av att .lager, pågående arbeten eller fordrings post har tagits upp med för lågt belopp eller skuldpost med för högt
belopp skall dock på yrkande av den skattskyldige justering av det bokförda resultatet underlåtas i den mån det är uppenbart att denne - i
överensstämmelse med reglerna för inkomstberäkning i denna lag - genom dispositioner i bokslutet avseende nämnda tillgångs- och skuldposter
eller genom större avskrivningar på anläggningstillgångar än som skett
skulle ha kunnat redovisa ett lägre resultat än det som skulle framkomma
efter justeringen. Om särskilda omständigheter föranleder det skall dock
resultatet justeras även i sådant fall.
Vid beräkning av inkomst enligt bokföringsmässiga grunder skall iakttas. att en inkomst skall anses ha åtnjutits under det år, då den enligt god
redovisningssed eller enligt vad som beträffande jordbruk är allmänt brukligt bör tas upp som intäkt i räkenskaperna, även om inkomsten ännu inte
har uppburits kontant eller eljest kommit den skattskyldige tillhanda t.ex. i
form av levererade varor, fullgjorda prestationer eller på annat härmed
jämförligt sätt. Vad som gäller i fråga om inkomstposterna tillämpas också
i fråga om utgiftsposterna. Avdrag för tantiem eller liknande ersättning
från fåmansföretag till företagsledare eller honom närstående person får
dock åtnjutas först under det år då ersättningen har betalats ut eller blivit
tillgänglig för lyftning. I fråga om tiden för inkomst- och utgiftsposters
upptagande enligt bokföringsmässiga grunder tillämpas i allmänhet det
förfaringssättet, att fordringar tas upp som inkomst under det år, då de
uppkommer. och att räntor hänförs till inkomsten för det år. på vilket de
belöper. i bägge fallen oberoende av om de verkligen har influtit under
nämnda år eller inte. Å andra sidan bör förskotts vis influtna räntor, som till
större eller mindre del belöper på ett kommande år, till denna del bokföringsmässigt hänföras till det sistnämnda årets inkomst. Avdrag för ränta
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på lån ur statens lånefond för lån med uppskjuten ränta åtnjuts för det år då
räntan har betalats.
Vid tillämpning av föregående stycke skall iakttas bl.a. att värdet av
avyttrade varor skall - även om fakturering inte skett - redovisas som
fordran, såvida varorna levererats till den nye ägaren före årets utgång.
Har avverkningsrätt till skog upplåtits mot betalning, som skall erläggas
under loppet av flera år, får som intäkt för varje år tas upp den del av
köpeskillingen som influtit under samma år.
I fråga om avdrag för kostnader för reparation och underhåll av fastighet
varav intäkterna beräknas enligt 24 § I mom. gäller även punkt 8 av anvisningarna till 25 §.
Om beskattningsmyndighet, med frångående av den skattskyldiges på
hans räkenskaper grundade inkomstberäkning, som inkomst för ett år
beskattat vinst, som i bokföringen framkommer som vinst först ett senare
år, skall vid inkomstberäkningen för det följande år, då vinsten redovisas i
bokföringen, det sistnämnda årets bokförda resultatjusteras på sådant sätt
att den redan beskattade vinsten inte beskattas en gång till.
Motsvarande gäller för det fall, att beskattningsmyndighet ansett att en
förlust, som är i och för sig avdragsgill, inte får beaktas vid inkomstberäkningen för det år då den redovisats i räkenskaperna eller beskattningsmyndighet i annat fall visst år frångått den skattskyldiges bokföring på sådant
sätt att det påverkar följande års inkomstberäkning.
4 a. 51 Flyttar en skattskyldig utomlands och har han tidigare avyttrat
aktier eller andelar i ett svenskt företag, skall intäkt på grund av avyttringen anses ha åtnjutits när flyttningen sker, om intäkten inte blivit tillänglig
för lyftning dessförinnan. Avyttrar en skattskyldig aktier eller andelar i ett
svenskt företag efter det att han flyttat utomlands skall intäkten anses ha
åtnjutits i och med avyttringen. Är i fall som nu sagts intäktens storlek
beroende av viss framtida händelse och kan till följd härav intäktens totala
belopp inte fastställas vid den taxering som är i fråga, skall tillkommande
belopp beskattas vid taxeringen för det år då beloppet blir tillgängligt för
lyftning. Därvid skall beskattningen ske på grundval av förhållandena vid
avyttringen och med tillämpning av de beskattningsregler som gällde vid
taxeringen för avyttringsåret.
Som ett svenskt företag räknas
vid tillämpningen av denna anvisningspunkt svenskt aktiebolag och
handel ;bolag samt svensk ekonomisk förening, dock ej bostadsaktiebolag och bostadsförening som
avses i 24 ~ 3 mom.

Som ett svenskt företag räknas
vid tillämpningen av denna anvisningspunkt svenskt aktiebolag och
handelsbolag samt svensk ekonomisk förening, dock ej bostadsaktiebolag och bostadsförening som
avses i punkt 2 femte stycket av
anvisningarna till 38 §.

till41 a §
I. Bestämmelsen i 41 a§ innebär
bl.a. att för fastighet, som avses
i 24 § 2 mom., fastighetens andel

1. 52 Bestämmelsen i 41 a § innebär bl.a. att för fastighet, som avses
i 24 § 2 eller 3 mom., fastighetens

-" Senaste lydelse 1983: 452.
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andel av samfällighetens taxeringsvärde skall inräknas i underlaget för
intäktsberäkningcn i de fall där
samfälligheten utgör en särskild
taxeringsenhet. Jfr i detta hänseende 4 kap. 10 § fastighetstaxeringslagen (1979: 1152).
2. '·~ Äger fastighet av annat slag
än som nämns i punkt 1 del i sådan
samfällighet som avses i 41 a § och
överstiger fastighetens andel av intäkterna i samfälligheten dess andel
i sådana kostnader i verksamheten
som äro på en gång avdragsgilla vid
taxeringen med belopp understigande I 00 kronor. föreligger icke
skyldighet att upptaga intäkterna
och kostnaderna vid beräkning av
inkomst av fastigheten. Förvaltas
sådan samfällighet av juridisk person. skola kapitalinkomster som
den juridiska personen har uppburit
och som belöpa på fastigheten tagas upp till beskattning i den förvärvskälla i vilken fastigheten ingår. Om intäkt av fastighet beräknas enligt 24 § 2 eller 3 mom., skola
dock kapitalinkomster beskattas
hos ägare av fastigheten i inkomstslaget kapital. Understiger fastighets andel av ränteintäkter 100 kronor, föreligger emellertid icke
skattskyldighet för beloppet.
4. 54 Vid beriikning a1· i11komst i
sådan samfällighet som m'.l"l'S i 53 .~
l mom. fi'irsta stycket f) får ardrag
göras }i:ir u1delni11g till delägare.
om·seTT om utdelningen utgiltt in
11atura eller i pen11ingar. A vdragct
skall ansc.1· bcliipa på det beskattningsår rartill utdelningen hät(fiir
sig iiFen om utdelningen uthetala.1·
till delägarna fi"irst under det därpå
fii(iande he.1kauningsäret. Utdelningen skall m· deliigiire upptagas
till beska Ilning som intiikt i den fiir1·ii1Tskiilla l'ari dcliigar_f{i.1·ti1d1eten
ingär eller, om intäkten m· denna
~·Senaste
'

4

lydelse 1975: :!59.
Senaste lydelse l'J75: :!59.
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av samfällighetens taxeringsvärde
skall inräknas i underlaget för intäktsberäkningen i de fall där samfälligheten utgör en särskild taxeringsenhet. Jfr i detta hänseende
4 kap. 10 § fastighetstaxeringslagen
(1979: 1152).
2. Äger fastighet av annat slag än
som nämns i punkt I del i sådan
samfällighet som avses i 41 a § och
överstiger fastighetens andel av intäkterna i samfälligheten dess andel
i sådana kostnader i verksamheten
som iir på en gång avdragsgilla vid
taxeringen med belopp understigande 100 kronor, föreligger icke
skyldighet att upptaga intäkterna
och kostnaderna vid beräkning av
inkomst av fastigheten. Förvaltas
sådan samfällighet av juridisk person, skall kapitalinkomster som
den juridiska personen har uppburit
och som belöper på fastigheten tas
upp till beskattning i den förvärvskälla i vilken fastigheten ingår. Om
intäkt av fastighet beräknas enligt
24 ~ 2 mom., skall dock kapitalinkomster beskattas hos ägare av fastigheten i inkomstslaget kapital.
-Understiger fastighets andel av ränteintäkter 100 kronor, föreligger
emellertid icke skattskyldighet för
beloppet.
4. Uppbiir je/ägare utdelning
från samfiilliglzet, som m·st's i 2 ~
l l 1110111. lagen ( 1947:576! om statlig inkomstskatt, skall utdelningen
m· ddiigaren tas upp till bl'skattning .1·om intiikt i dcn .fi'in·iin·skälla
\'llri dcliigarJiutigheten ingilr eller.
om intäkten m· denna beriik11a.1· enligt 24~ 2mom. eller enligt 2~
7 mom. lagen 0111 statlig inkomsts/..att, som imiikt a1· kapital.
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beräknas enligt 24 .~ 2 eller 3 mom ..
som intiikt m· kapital.

till 54 §
2. Till ledning vid tillämpning av
2. Till ledning vid tillämpning av
bestämmelsen i 54 § e; anföres fölbestämmelsen i 54 §första stycket e
jande exempel:
an.förs följande c x e m p e 1:
Dödsboet efter en person. som vid frånfället icke varit bosatt i Sverige,
består av fyra delägare. En av delägarna är bosatt här i landet. Under
beskattningsåret har stärbhuset åtnjutit 1000 kronors inkomst från en i
Sverige belägen fastighet och 2 000 kronor såsom ränta å en utländsk
bankräkning. Av inkomstermi hava 500 kronor åtgått till omkostnader.
vilka icke varit att hänföra till någon viss förvärvskälla, och 300 kronor
reserverats. 2 200 kronor hava utdelats till delägarna. Som emellertid dödsboet är skyldigt i Sverige utgöra skatt för förstnämnda I 000 kronor. skall
den svenske delägaren i Sverige utgöra kommunal inkomstskatt allenast
för 1/4 av I 200 kronor eller således 300 kronor.
3. "'Befrielse från skattskyldighet
för inkomst av anställning enligt
54 § första stycket hJ medges icke i
fall som avses i punkt 2 första
stycket av anvisningarna till 53 §.

3. Befrielse från skattskyldighet
för inkomst av anställning enligt
54 § första stycket f medges icke i
fa!l som avses i punkt 2 första
stycket av anvisningarna till 53 §.

till 60 §56
Till ledning vid tillämpning av 60 §anföres följande exempel.
Ett aktiebolag har hemort i en
kommun, som består av tre församlingar. Bci/aget äger en fastighet i
envar av dessa församlingar: fastigheternas taxeringsvärden lltgöra
respekti\'l' 40000 kronor. 120000
kronor och 160 000 kronor.

Om den beskattningsbara inkomsten uppgår till 6400 kronor.
dvs. till belopp motsvarande summan av garantibeloppen för fastigheterna, skall den beskattningsbara
inkomsten fördelas på församlingarna med 800 kronor. 2 400 kronor
och 3 200 kronor. Överstiger den
beskattningsbara inkomsten .rnmma gar<111tibclo1>p. skall det överskjutande beloppet fördelas enligt
bestämmelserna i 56-59 §§.

« Scnao,lc lvdelsc 1966: 7'29.
"·' Senaste l}·debe 1970: 16:!.

En skattskyldig äger j{l.l'tiglzeter i
a1111a11 l.ommun än hemortskomm1111en. fti·ågami:ande kommun består av tre församlingar. Den skattskyldige äger en fastighet i envar av
dessa församlingar: fastigheternas
taxeringsvärden är 40000 kronor,
120000 kronor och 160000 kronor.
Om den beskattningsbara inkomsten uppgår till 4 800 kronor,
dvs. till belopp motsvarande summan av garantibeloppen för fastigheterna. skall den beskattningsbara
inkomsten fördelas på församlingarna med 600 kronor. 1800 kronor
och 2 400 kronor. Överstiger den
beskattningsbara inkomsten summan m· garantibeloppen. skall det
överskjutande beloppet fördelas
enligt bestämmelserna i 56-59§§.
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till 66 §
2. 57 På grund av förevarande pa2. På grund av förevarande pararagrafs stadgan den, jämförda med
grafs stadganden, jämförda med
53 § 3 mom., skall för oskift dödsbo
53 § 3 mom., skall för dödsbo efter
den, som under det år frånfället ägt
efter avliden person, som under det
år frånfället timat men icke vid
rum men inte vid dödsfallet varit
dödsfallet varit bosatt eller stadigbosatt eller stadigvarande vistats
varande vistats här i riket, vid taxehär i riket. vid taxering nästföljande
år såsom hemortskommun anses
ring nästföljande år såsom hemortskommun anses den kommun, som
den kommun som utgjort den avutgjort den avlidnes hemortskomlidnes hemortskommun.
mun. Vid taxering under senare år
har dödsboet däremot såsom utländsk juridisk person ingen lzemortskommun här i riket.
Denna lag träder i kraft den I januari 1985 och tillämpas första gången
vid 1986 års taxering. Äldre bestämmelser skall dock fortfarande tillämpas
vid nämnda taxering i fråga om skattskyldiga som då taxeras för beskattningsår som har påbörjats före den I januari 1985.

57

Senaste lydelse 1966: 724.
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2 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt 1
dels att 10 § 2 mom. skall upphöra att gälla,
dels att 2 - 4§§. 6§ 2mom., 7 och 8 §§, 10 § I mom., toa§ samt 14§ I
mom. skall ha nt!dan angivna lydelse.
Numrande lydelse

Föreslagen lydelse

Om vad som är att hänföra till
skattepliktig inkomst. så ock om
beräkning av inkomst från olika förvärvskällor skall gälla vad i 17 §
första och andra styckena samt 18
- 44 §§ kommunalskattelagcn är
stadgat, dock med .följande undantag:
till intäkt av tillfällig förvärvsverksamhet hiinföres restituerad,
avkortad eller avskriven allmän
kommunalskatt för 1·i/ken m•drag
åtnjutits vid tidigare års taxeringar;
vid beräkning av inkomst av jordbruksfastighet. inkomst av annan
fastighet eller inkomst av rörelse
får avdrag som i 45 § kommunalskattclagen sägs icke göras, och
skall i följd härav såsom inkomst av
fö.-värvskälla som nu sagts anses
den enligt de i nämnda lag meddelade bestämmelserna beräknade
nettointäkten.
Har sådan fusion mellan aktiebolag eller ./i'ireningar iigt rum, som i
28 ~ 3 mom. fiirsta eller andra
.1·tycket
komm111wlska t telage11
m•scs, skall restituerad, avkortad
eller avskri1·e11 skatt, som enligt
\'ad 01·an sagts skulle harn utgjort
skattepliktig intäkt fi'ir dotterbolaget eller den ö1·erlåtandc föreningen, utgöra skattepliktig intäkt för
moderhola~l'I eller den c:il'erta-

I m om. Om vad som är att hänföra till skattepliktig inkomst och
om beräkning av inkomst från olika
förvärvskällor skall gälla vad i 17 §
första och andra styckena samt 18
44 §§
kommunalskattelagen
( 1928:370) är stadgat i den mån inte
annat följer av denna lag.
Till intäkt av tillfällig förvärvsverksamhet hä1~förs restituerad.
avkortad eller avskriven i·instdelningsskall i den mån avdrag har
medgetts för skatten.
I/id beräkning av inkomst av
jordbruksfastighet, inkomst av annan fastighet eller inkomst av rörelse får avdrag som i 45 § kommunalskattelagen sägs icke göras, och
skall i följd härav såsom inkomst av
förvärvskälla som nu sagts anses
den enligt de i nämnda lag meddelade bestämmelserna beräknade
nettointäkten.

1

Senaste lvdelse av
10 ~ 2 nw-m. 1982: 416
lagens rubrik 1974: 770.
c Senaste lydelse 1970: 163.
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gande föreningen. Vad nu sagts
skall äga motsvarande tillämpning
vid fusion mellan sparbanker enligt
78 §lagen den 3 juni 1955 om sparbanker samt då ell bankaktiebolags
hela bankrörelse övertagits av ett
annat bankbolag eller ett försäkringsbolags hela försäkringsbestånd övertagits av ett annat försäkringsbolag och beloppet i fråga
icke uppgivits till beskattning hos
det överlåtande bolaget.
2 mo m. Inkomst av rörelse som
kommissionärsföretag har drivit för
ett kommittentföretags räkning får
redovisas hos kommittentföretaget
1lnder förutsättning
a) att kommissionärsförhållandet
är grundat på skriftligt avtal,
b) att kommissionärsföretaget
inte under beskattningsåret har drivit verksamhet i nämm•ärd omfattning vid sidan av ifrågavarande rörelse,
c) att rörelsen drivits på det angivna sättet under hela beskattningsåret för båda företagen eller
sedan kommissionänföretaget började drim verksamhet av något
slag,
d) att beskattningsåren för båda
företagen utgått vid samma tidpunkt samt
e) att båda företagen skulle ha
rätt till avdrag enligt 3 mom. för
koncernbidrag som under beskattningsåret hade låmnats till det andra företaget.
Med kommissioniirsföretaR fiirstås svenskt aktiebolag eller svensk
ekonomiskförening, som driver rörelse i eget namn uteslutande för
ett eller flera andra sådana bolags
eller föreningars räkning, och med
kommittentföretag förstås bolag eller förening 'fijr vars räkning rörelsen drivs.
Har kommissionänföretag under
samma beskattningsår drivit rörelse för ri·å eller flera kommittentföretaRs räkning, får inkomsten redo5 Riksdagen 1984185. 6saml. Nr 23
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l'isas hos dessa företag om de förutsättningar som anges i första
stycket a och c - e iir uppfyllda i
förhållande till varje kommitten/företag och kommissioniirs_företaget inte under beskattningsåret har
drivit verksamhet i niimnviird omfattning vid sidan av rörelse som
har drivits för kommittentföretagens räkning. Har kommissionärsförhållandet tillkommit m· organisatoriska eller marknadstekniska
skäl eller föreligger andra synnerliga skäl, kan riksskattcverket dock
på ansökan av kommittentfi"iretagen medge att inkomsten får redovisas hos dem utan hinder m· att
förutsättningar fi'ir avdrag som
avses i första stycket e inte ji)religger. Riksskatteverkets beslut i fråga som här avses får inte överklagas.
Inkomst som enligt fi'irsta eller
trel(ie stycket redovisas hos kommittentföretag skall hos detta företag behandlas som om företaget
självt hade dril'it rörelsen.
3 mo m. Äger Sl'enskt aktiebolag, 5Tensk ekonomisk jorening ella nensk iimsesidig skadefi"irsiikringsanstalt (moderföretag) mer än
nio tiondelar m· aktierna i ett eller
flera s1·enska aktiebolag (helägda
dotterbolag), skall koncernbidrag
som moderföretaget liimnar till hdägt dottcrbolaf.{ eller som sådant
bolag lämnar till moderfijrctaget
eller till annat helägt dotterbolag
hos moderfiiretaget anses som avdraf.{sgill omkostnad för giwiren
och skattepliktig intiikt fiir mottagaren, ii1·c11 om bidraget illfc för
gil·aren utgör omkostnad för intäkternas fön-iirrnnde eller bibehållande. Som förutsiitrning för detta
gäller
a) att den huvwlsak/iga 1·erksamhcten fiir stlviil gii'are som mottagare avser jordbruksjiistighet, annanfastighet eller annan rörelse än
försäkringsrörelse som hcdrirs a1·
lii:fi)rsclkringsanstalt,
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b) att såväl givare som mottagare redovisar bidraget till samma års
taxering öppet i självdeklaration eller därvid fogad bilaga,
c) att dotterbolag som lämnar eller mottar bidrag har varit helägt
under hela beskattningsåret för
både givare och mottagare eller sedan dotterbolaget började bedriva
verksamhet av något slag,
d) att, om bidrag lämnas från
dotterbolag till moderföretag, moderföretaget skulle vara frikallat
från skattskyldighet för utdelning
som under beskattningsåret hade
uppburits från dotterbolaget samt
e) att, om bidrag lämnas från
dotterbolag till annat dotterbolag,
moderföretaget är förvaltningsföretag som avses i 7 § 8 mom. tredje stycket eller moderföretaget i annat fall skulle vara antingen frikallat från skattskyldighet för utdelning som under beskattningsåret
hade uppburits från det givande
dotterbolaget eller skattskyldigt för
utdelning som under beskattningsåret hade uppburits från det mottagande dotterbolaget.
Lämnar svenskt moderföretag
koncernbidrag till svenskt aktiebolag som inte är sådant helägt dotterbolag som avses iförsta stycket,
skall bidraget ändå anses som avdragsgill omkostnad för moderföretaget och skattepliktig intäkt för
mottagaren. om de förutsättningar
som anges i första stycket a och b
är uppfyllda och om ägarförhållandena under hela beskattningsåret
för både givare och mottagare eller
sedan mottagaren började bedriva
verksamhet a1• något slag har varit
s,ådana att mottagaren genom fusioner mellan moderföretag och
dotterbolag har kunnat bringas att
uppgå i moderföretaget. Därvid
skall fusion anses kunna äga rum
när moderföretag äger mer än nio
tiondelar av aktierna i dotterbolag
men inte i annat fall.
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Lämnas, i fall som avses i första
och andra styckena, bidraKet mellanföretag som enligt 35 §I a mom.
kommunalskattelagen ( 1928:370)
räknas som fåmamföretag och
avser givarens huvudsakliga i•erksamhet annan fastighet, skall bi- ,
draget anses som ai·draKsgill om- ·
kostnad för givaren och skattepliktig intäkt för mottagaren endast om
något av följande ytterligare villkor
är uppfyllt, nämligen att även mottagarens huvudsakliga verksamhet
avser sådan fastighet eller att givarens fastighetsinnehai• till huvudsaklig del stadigvarande används i
jordbruk, skogsbruk eller rörelse,
som bedrivs av mottagaren. Riksskatteverket kan, om särskilda skäl
föreligger, medge undantag från
beszämmelserna i detta stycke.
Riksskatteverkets beslut i dessa
frågor får inte överklagas.
Även i andra fall än som avses i
första och andra styckena skall
koncernbidraK som svenskt företag
lämnar till annat n·enskt företag
anses som avdragsgill omkostnad
för givaren och skattepliktig intäkt
för mottagaren under förutsättning
att bidraget med avdragsrätt för givaren enligt första - tredje styckena hade kunnat lämnas till annat
företag än mottagaren och att bidraget därefter, direkt eller genom
förmedling av ytterligare företag,
hade kunnat vidarebefordras till
mottagaren på sådant sätt att i·arje
förmedlande företag skulle ha haft
rätt till avdrag enligt första - tredje styckena för vidarebefordrat belopp.
Mottagaren skall redovisa koncernbidraget som intäkt av fastighet eller rörelse.
Vid tillämpning av 4 § första
stycket 3 anses koncernbidrag som
intäkt av rederi-, luftfarts- eller
varvsrörelse endast om bidraget utgör avdragsgill omkostnad för givaren i rörelse av angivet slag.
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Avdrag för koncernbidrag får
åtnjutas endast av den som visar
att förutsättningar för sådant av. drag föreligger.
Lämnas bidrag från svenskt företag till annat svenskt företag, med
vilket givaren är i intressegemenskap, för verksamhet av väsentlig
betydelse från samhällsekonomisk
synpunkt och redovisas bidraget
öppet, kan regeringen medge att bidraget skall anses som avdragsgill
omkostnad för givaren och skattepliktig intäkt för mottagaren även
om en eller flera av de förutsättningar som anges i första - fjärde
styckena inte är uppfyllda.
4 mo m. Har bolag (dotterbo/äg), som inte driver penningrörelse
eller yrkesmässig handel med fastigheter, genom fusion enligt
14 kap.
8§
aktiebolags/agen
(1975:1385) uppgått i annat sådant
bolag (moderbolag) och har moderbolaget genom fusionen övertagit
lager, fordringar och liknande tillgångar i rörelse, skall såsom intäkt
i moderbolagets rörelse räknas belopp varmed dessa lager, fordringar m.m. i moderbolagets räkenskaper vid fusionstillfället upptagits
över de hos dotterbolaget i beskattningsavseende gällande 1•ärdena vid samma tillfälle. Vad nu
stadgats skall gälla jämväl vid fusion enligt 96 § 1 mom. lagen
(1951 :308) om ekonomiska föreningar och vid fusion enligt 87 §
I mom. lagen (1956:216) om Jordbrukskasserörelsen, oaktat jordbrukskasseföreningarna driver penningrörelse. Ekonomisk förening,
som vid sidan av sin egentliga ver!samhet dri1'er sparkasserörelse genom att från medlemmar mottaga
medel för förvaltning, skall vid
tillämpning av bestämmelserna i
detta stycke inte på denna grund
anses driva penningrörelse.
Om moderbolag genom sådan
fusion som avses i första stycket
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övertagit betalningsansvaret för
framtida kostnader, för vilka avsättning gjorts i dotterbolagets räkenskaper med obeskattade vinstmedel, skall belopp motsvarande
denna avsättning räknas såsom intäkt för moderbolaget, om inte utredning företes som visar dels att
moderbolaget efter fusionen vidkänts eller kommer att få vidkännas
dessa kostnader - varvid i sistnämnda fall en häremot svarande
avsättning skall ha verkställts i moderbolagets räkenskaper - dels
ock att moderbolaget inte tillgodofört sig avdrag för dessa kostnader
eller denna m•sättning. Vad nu
sagts gäller också vid sådan fusion
mellan föreningar, som avses
första stycket.
Har sådan fusion som avses i
första stycket ägt rum skall restituerad, avkortad eller m•skriven
skatt, som enligt 1 mom. andra
stycket skulle ha utgjort skattepliktig intäkt för dotterbolaget eller den
överlåtande föreningen, utgöra
skattepliktig intäkt för moderbolaget eller den övertagande föreninge11. Vid sådan fusion gäller vidare
att moderbolaget eller den övertagande föreningen äger åtnjuta avdrag för sådan dotterbolagets eller
den överlåtande föreningens skatt
som skulle ha varit avdragsgill för
dotterbolaget eller den överlåtande
föreningen enligt 4 §första stycket.
Vad ovan i detta stycke sagts gäller
också vidf11sion mellan sparbanker
enligt 78 § lagen (1955:416) om
sparbanker samt då ett bankaktiebolags hela bankrörelse övertagits
av ett annat bankbolag eller ett försäkringsbolags hela försäkringsbestånd övertagits av ett annat försäkringsbolag och det överlåtande
bolaget inte upptagit beloppet till
beskattning respektive avstår från
att yrka avdraget ifråga.
Vid fusion enligt första stycket
skall intäkt av rörelse för de i Ju-
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sionen deltagande företagen beräknas utan avseende på de i fusionsavtalet angivna värdena på övertagna tillgångar m.m.
Om moderbolag eller övertagande förening genom sådan fusion, som avses i första stycket,
övertar byggnad, markanläggning,
maskin eller annat inventarium, patenträtt, hyresrätt eller tillgång av
goodv.-il/s natur, skall vid beräkning
av värdeminskningsavdrag och av
vad som återstår oavskrivet av anskaffningsvärdet av tillgången så
anses som om bolagen eller föreningarna utgjort en skattskyldig.
Har aktiebolag eller ekonomisk
förening övertagit inventarier eller
annan tillgång, som får skrivas av
enligt reglerna för räkenskapsenlig
avskrivning, genom sådan fusion
som avses i första stycket och har
dessa tillgångar i räkenskaperna
tagits upp till högre värde än l•ad
som enligt bestämmelserna ifemte
stycket skall anses som anskaffningsvärde för bolaget eller föreningen, får företaget efter yrkande
hos taxeringsnämnd eller, om besvär har anförts, hos länsrätt
medges rätt att även efter fusionen
tillämpa räkenskapsenlig avskrivning under förutsättning att skillnaden mellan det bok.förda värdet och
anskaffningsvärdet, beräknat enligt femte stycket, tas upp som intäkt under det beskattningsår, då
fusionen genomförs, eller, om företaget begär det, med en tredjedel
för nämnda beskattningsår och
vart och ett av de två närmast följande åren.
Om moderbolag eller övertagande förening genom sådan f usion, som avses i första stycket,
övertar skog från dotterbolag eller
överlåtande förening, skall beträffande skogens anskaffningsvärde
och gällande ingångsvärde anses
som om bolagen eller föreningarna
utgjort en skattskyldig.
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Skattepliktig realisationsvinst eller avdragsgill rea/isationsförlust
skall i intet fall anses uppkotnma,
då aktiebolag övertar tillgångar genom fusion, som avses i första
stycket. Har moderbolag avyttrat
egendom, som bolaget genom sådan fusion övertagit från dotterbolag, skall l'id bedömandet av frågan om skattepliktig realisationsvinst eller avdragsgill realisationsförlust uppkommit så anses, som
om moder- och dotterbolag utgjort
en skattskyldig. Vad nu sagts gäller
också 1·id sådan fusion mellan föreningar, som avses 1första stycket.
och vid fusion mellan sparbanker
enligt 78 § lagen om sparbanker eller fusion mellan stadshypoteksföreningar samt då ett bankaktiebolags hela bankrörelse ö1·ertagits av
ett annat bankbolag eller ett försäkringsbolags hela försäkringsbestånd övertagits av ett annat försäkrin8sbolag.
Överlåts aktie i aktiebolag eller
andel i handelsbolag, ekonomisk
förening eller utländskt bolag till
svenskt företag inom samma koncern, skall - där ej annat följer av
bestämmelserna i 35 § 3 mom. åttonde stycket kommunalskattelagen - beskattning av realisationsvinst inte äga rum, om moderföretaget i koncernen är aktiebolag eller ekonomisk förening och den
överlåtna aktien eller andelen innehas som ett led i annan koncernens
verksamhet än förvaltninK av fastighet, värdepapper eller annan
därmed likartad lös egendom. I fall
som nu avses skall den överlåtna
aktien eller andelen anses förvärvad av det övertagande företaget
vid den tidpunkt och för den anskaffningskostllad som gällt för det
överlåtande företaget. Om överlåtelsen sker till utländskt företag,
kan regeringen eller myndighet
som regeringen bestämmer medge
befrielse från realisationsvinstbe-
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skattningen. Bestämmelserna i detta stycke om beskattning av realisationsl'inst tillämpas även i fråga
om avdrag för realisationsförlust.
A 1'drag för realisationsförlust får
dock inte i något fall göras på
grund m• avyttring av aktier eller
andelar till utländskt koncernföretag.
Utskiftar svenskt aktiebolag eller
sl'ensk ekonomisk förening tillgång
på annat sätt än genom sådan fusion som avses i första stycket och
skulle vid en försäljning av tillgången köpeskillingen ha l'(lrit skattepliktig ifön•ärvskällan, anses bolaget eller föreningen ha åtnjutit
skattepliktig inkomst som om tillgången sålts. Som köpeskilling gäller därvid tillgångens verkliga värde vid utsk{(tningen.
5 mo m. Hur aktiebolag eller
ekonomisk förening {företag) helt
eller till huvudsaklig del överlåtit
sin verksamhet eller sina tillgångar
till staten, kommun eller landstingskommun eller till ett av dem
helt eller till öi•erl'ägande del direkt
eller indirekt innehaft bolag, får
förlust eller underskott som uppkommit före eller i samband med
överlåtelsen inte avräknas från inkomst som tillfallit företaget efter
överlåtelsen. Vad nu har sagts gäller inte om överlåtelsen framstår
som ett normalt led i företagets
l'erksamhet och ej heller ifråga om
öl'erhltelser inom en koncern.
Vad som är att hänföra till huvudsaklig del skall bedömas med
hänsyn till omfattningen av helu
den 1·erksamhet som bolaget eller
föreningen bedrivit vid beskattningsårets ingång, förhållandena
efter örerlåtelsen samt till i·erksumhetens allmänna art och inriktning.
Företagets inkomst under det beskattning.w1r då överlåtelsen ägt
rum skal/fördelas på tidenföre och
efter överltltelsen enligt motsl'aran-
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de grunder som enligt 41 § kommunalskattelagen (1928:370) tilllämpas vid beräkning av inkomst
avförvärvskällor av det slag som är
i fråga. Härl'id får värdet uv återstående tillgångar vid tiden för
överlåtelsen inte tas upp till högre
belopp än som motsvarar det allmänna salu1.•ärdet vid denna tid,
uppskattat efter skälig grund.
Bestämmelserna i detta moment
gäller endast i fråga om överlåtelser som fullgjorts efter den 18
maj 1979.
6 mom. Med livförsäkrings a 11 st a It förstås i denna lag
anstalt vars försäkringsrörelse uteslutande eller så gott som uteslutande avser personförsäkring (livförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, avgångsbidragsförsäkring
samt
arbetslöshetsförsäkring).
Med
skadeförsäkringsans ta 1t förstås annanförsiikringsanstalt än livförsäkringsanstalt. Utländsk försäkringsanstalt, som drivit försäkringsrörelse här i riket,
bedöms med hänsyn endast till den
rörelse som anstalten drivit här.
Understödsförening, vilken enligt sina stadgar får meddela annan
kapitalförsäkring än sådan som
omfattar kapitalunderstöd på högst
1000 kronor för medlem, anses i
denna lag som livförsäkringsanstalt i fråga om verksamhet som är
hänförlig till livförsäkring.
Såsom nettointäkt av försäkringsrörelse, som dril,its av in liindsk
livförsäkringsanst a 1t, anses nettointäkten av anstaltens kapital- och fastighetsförvaltning med undantag för den del
av intäkten som belöper på dels
pensionsförsäkringar, vilka anstalten meddelat direkt eller meddelat i
återförsäkring åt inländsk försäkringsanstalt, dels avgångsbidragsförsäkringar meddelade enligt
grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer.
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Om värdet av tillgångarna i försäkringsrörelse. som drivits av livförsiikringsanstalt, vid beskattningsårets utgång understiger summan av dels försäkringstekniska
skulder ökade med en tjugondel
därav, dels beloppet av de skulder
som inte grundar sig på meddelade
försäkringar, får ett belopp motsvarande fem gånger skillnaden
dras av från nettointäkten.
Vid beräkning av nettointäkt m•
försäkringsrörelse som drivits av
liiförsäkringsanstalt skall iakttas
vad nedanföreskrivs i ~jätte-tion
de styckena.
Som bruttointäkt upptas intäkt
av kapital- och fastighetsförvaltning med undantag av den del av
intäkten som belöper på dels pensionsförsäkringar, vilka anstalten
meddelat direkt eller meddelat i
återförsäkring åt inländsk försäkringsanstalt. dels avgångsbidragsförsiikringar meddelade enligt
grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer.
Som bruttointäkt upptas även
vinst vid försäljning av eller vid
uppskrivning av värdet av annan
tillgång än inventarium eller för
stadigvarande bruk i rörelsen avsedd fastighet. Vid försäljning av
fastighet som utgör omsättningstillgång i försäkringsrörelsen skall
punkt 1 fjärde stycket av anvisningarna till 28 § kommunalskattelagen
(1928:370) tillämpas. I bruttointäkten upptas vidare hyresvärde av
fastighet, som använts i försäkringsrörelsen. Har liiförsäkringsanstalt hos utländskförsäkringsanstalt återförsäkrat direkt meddelad
eller i återförsäkring åt inländsk
försäkringsanstalt meddelad annan
försäkring än pensionsförsäkring
utan att hos sig behålla premiereserven, anses som ränteintäkt ränta på värdet av återförsäkringsgivares ansvarighet enligt den räntefot som legat till grund för premieberäkningen.
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Från bruttointäkten får dras av
dels ränta på gäld, dels i fråga om
fastighetsförvaltning annan enligt
25 § kommunalskatte/agen avdragsgill omkostnad för fastighet,
dels förlust vid försäljning av annan tillgå11g iin inventarium eller
för stadigl'(lrande bruk i rörelsen
al'sedd j{istighet, dels belopp varmed värdet av annan tillgång än
inn:ntarium eller för stadigvarande
bruk i rörelsen m·seddfastighet enligt denna lag nedskril'it:S enligt
kommunalskattelagen, dels fem
procent av vad som återstår av
bruttointäkten <"'.er m·drag enligt
detta stycke.
I fråga om individuell liiförsäkring, individuell annan personji"irsäkring och gruppförsiikring får i
l'lirje sådan verksamhet 1<.ir sig. sedan avdrag åtnjutits enligt föregående srycke, J" In återstående bruttointäkt göras al'drag med belopp
motsvarande ji"ir varje direkt tecknad personfärsäkring, som inte iir
pensio11.1försäkring eller avgängsbidrag4örsäkring som arses i ~jät
te stycket, tre promille av der basbelopp som enligt 1 kap 6 § lagen
(1962:381) om allmän ji"irsäkring
fastställts för raxeringsåret. A. ~·dra
get skallfi'ir varje försäkring beräknas .ill helt kro11tal så, att öretal
bortfi1ller. Som enjorsäkring anses
dels alla indiriduella li1jörsäkringar, som samtidigt tecknats på samma persons eller samma personers
liv, dels alla andra individuella personförsäkringar. som samtidigt
tecknats med samma person som
j(}rsäkrad, dels samma persons alla
gruppförsäkringar som han har
inom en och samma grupp. Sammanlagt avdrag enligt detta stycke
får inte överstiga återstående bruttointäkt m· den l'erksamhet till vilken m•draget hänför sig.
Avdrag får inte ske jOr sådan
ränta på återbäringsmedel som tillkommer fi'irsäkringstagare.
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Såsom nettointäkt av försiikringsröre/sc, som drivits (Il' i 11 ländsk skadeförsiikringsa n st a 1t, anses ö1·erskottet a1· försiikringsriirel.H'n. Vid ii1·erskottets
beräkning får m·drag från bruttointäkten göras för ökning av posten
försäkrinr<stekniska skulder för
egen riikniflR och, i den utsträckning som närmare tlllf<es nedan, för
m·sättning till l'issa fonder.
Vid heräkning av 1)1·erskottet a1·
försiikringsrörelse, som drivits 111'
inländsk skadeji"Jrsiikrinr< sans talt,
får från bruttointäkten ardrar< göras.fi>rutomji'ir dr(ftkostnader, som
arses i 29 ~ kommunalskatteltir<en,
fiir m·r<ifter och bidrag, som 11tgil'its till kommun. föreninR eller
sammanslutning och som m·ser alt
unders/öctia 1·erksamhet med SJffe
att förebygga skador. l'ilka faller
inom ramen fi)r den m· anstalten
hedrirna rörelsen, fiir ökning <ll'
.forsiikringstekniska skulder ji'ir
egen räkning, för ökning av siikerhct.1·resen•, fiir 11/hetald återhiiring
eller verkställd premieåterbetalninR, fiir (ll'Siiltning till sådan
reglcrin1.t.~fond, som ai· trafikfiJrsiikrin1.tsw1.1·ta/1 hildas enligt gällande l'illkor och föreskr(ftcr.för 111iil'llnde al' trajik.fårsäkringsriirelse,
iii·en.\'Om för ökninR m· utjiimningsfonderna, i den mån denna iikninR
inte i>1·erstiger 1·inste11 på själm
ji)rsiikringsriirclse11. Denna 1·inst
skall heräknas enligt trettondefemtondc styckena.
Vinsten 11t1.tiir. om ej annat följer
a1· fjortonde och femtonde styckena, skilinaden mellan
å ena sidan summan av följande
inkomstposter, niimligen:
a) försäkringstekniska skulder
fiir egen riikning l'id årets ingånf.t,
hJ siikerhetsre.\'('/"\' 1·id arets ingänf.t,
c) premieinkomsl .fi>r egen räkning.
dJf\'ra procent riin1a på posterna
a och h:
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å andra sidan summan av följande utgiftsposter, nämligen:
e J utbetalningar för egen räkning
för försäkrinK~fall,
f) utgil'en vinstandel, återbäring
eller premieåterhetalning,
g) fiirvaltningskostnader för egen
räkning oavsett om de är avdragsgilla i skattehänseende,
h) beräknad hyra för fastighet
som til!hör anstalten och ingår i rörelsen,
i) försäkringstekniska skulder för
egen räkning vid årets utgång,
j) säkerhetsreserv vid årets utgång.
Från sålunda framräknad l'inst
skall avräknas ökning m• föreskriven reglerin1<sfond för trafikförsäkringsrörelse eller, om fonden nedsatts, tilläggas belopp motsvarande nedsättningen.
Driver anstalt försäkringsrörelse
ifren från fast driftställe i annan
stat och är inkomst m· rörelse som
är hänförlig till det fasta driftstället
p<l grund al' avtal för undvikande
m• dubbelbeskattning undantagen
från heskattning här i riket, skall
vinsten vidare minskas med överskott av den genom driftstället hedrirna l'erksamheten. Uppkommer
underskott i sådan verksamhet får
till vinsten läggas ett belopp motsvarande underskottet.
Med ji)rsäkringstekniska skulder
för egen räkning förstås sådana
skulder enligt 7 kap. I§ första
stycket
fiirsäkringsrörelselagen
( 1982:713) (premiereserv, ersättningsresen', skadehehandlingsreserv och tilldelad återbäring) minskade med värdet av återförsäkringsgivares ansvarighet.
Med säkerhetsresen· förstås den
resen· skadtförsäkringsanstalt får
redovisa enligt en av regeringen eller efter regeringens bemyndigande
av försäkringsinspektionen fastställd normalplan.
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Med premieinkomst, fön•altningskostnader m.m. för egen räkning förstås anstaltens premieinkomst, förvaltningskostnader m.m.
minskade med åtnförsäkringsgil'ares andelar.
Med utjämningsfond förstås
fond. som enligt bolavordningen
eller, i fråga om sådant ömsesidigt
bolag på l'ilket försäkringsrörelselagen inte äger tillämpning, stadR<irna för bolaget får användas endast till att helt eller delvis täcka
förlust på ~jälva försiikringsrörelsen samt efter sådan disposition
kmrstående förlust på rörelsen i
dess helhet i den mån inte nämnda
bolaf?sordning eller stadgar föreskrii·er förlusttiickning genom ianspråktagande uv andra till.framtida
förj(Jgande m·.rntta medel.
Minskning {I\' försäkringstekniska skulder för egen räkning, av
siikerhetsreserv och av särskild resenfond för ijmsesidig farsäkringsanstalt för husdjur.~försäkring och
reglering.~f(md för
traflkförsäkringsanstalt ävensom minskning m·
11tjämning.1fonderna skall anses
som intäkt. Sker ändring {I\' bolagsordningen. l'arigenom anstaltenfår
rätt att på annat siitt än Ol'lrn sagts
disponera en den 1 j~muari 1929 befintlig utjämningsjond. för vilken
bestämmelser om inskränkt dispositionsriill funnits, eller utjiimningsfond. som bildats efier
nämnda dag, skall fonden anses
härigenom undergå minskning med
hela det belopp vartill den uppgick
före ändringen.
Utöver vad ovan stadgas får avdrag inte ske .for m·sättning till
omedelbar eller j'ramtida dnstutdelning till fi'irsiikringstagare.
Bestämmelserna i detta moment
om inländsk !il'försiikringsanstalt
har motsi·arande tillämpning på
f(irsiikrin[!srörelse som 11 t I ii n d sk
I i 1"fö r s ii k r in g s a 11 s 111 I 1 d1fr it
här i rike!.
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Beträffande försäkringsrörelse,
som här drivits av ut 1än d sk
ska deför säkring sans tal t,
anses som här i riket skattepliktig
nettointäkt ett belopp motsvarande
fem procent av anstaltens premieinkomst av hiir bedriven transportförsiikrinr:s- och sjökaskoförsäkringsrörelse samt två procent av
anstaltens premiei11komst av annan
här bedrh•en försäkrings rörelse.
Med premieinkomst förstås bruttobeloppet av årets försäkringspremier, dvs. utan avdrag för återförsäkring~premier.

Blir det på grund m• bestämmelserna i detta moment nödvändigt
att dela upp intäkt eller avdrag mellan olika delar av en försäkri11gsa11stalts i·erksamhet, skall fördel11ingen av intäkten eller avdraget göras
på skäligt sätt.
7 mo m. Med bostadsförening
och bostadsaktiebolag förstås ekonomisk förening och aktiebolag,
vars 1•erksamhet uteslutande eller
huvudsakligen består i att åt förenin!(ens medlemmar eller bolagets
delägare bereda bostäder i hus,
som ägs a1· föreni11gen eller bolaget. Som bostadsföre11i11g eller bostadsaktiebolag anses även eko110miskförening eller aktiebolag, vars
verksamhet uteslutande eller sil
gott som lilesluta11de består i att
tillhandahålla föreningens medlemmar eller bolagets delägare garage
eller annan för deras personliga
räkning avsedd gemensam anordning i byggnad som ägs av föreningen eller bolaget.
Har annan fastighet tillhört bostudsföre11ing eller bostadsaktiebolag skall såsom intäkt av fastigheten tas upp ett belopp motsvara11de
för helt år räknat tre procent ai·
fastighete11s taxeri11[;svärde ilret
näst före taxerin[fsåret. Ar taxeringsviirde inte åsatt för året näst
före taxeringsåret, beräknas intäkten på grundval av fastighetens
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värde, uppskattat enligt de grunder, som gällt för åsättande av
taxeringsvärde för året näst före
taxeringsåret.
I fråga om fastighet, för vilken
intäkten skall beräknas enligt andra stycket.får avdrag inte göras för
andra omkostnader än för ränta på
lånat, i fastigheten nedlagt kapital
samt tomträttsavgäld eller liknande
avgäld.
Inkomsten får beräknas enligt
bokföringsmässiga grunder på sätt
anges i punkt 1 första stycket av anvisningarna till 41 § kommunalskattelagen ( 1928:370), dock endast i
den mån annat inte följer av vad
som stadgas angående inkomstberäkningen i andra och tredje styckena. Har skattskyldig för visst beskattningsår beräknat inkomst ai•
annan fastighet enligt bokföringsmässiga grunder, skall den skattskyldige även för nästföljande beskattningsår beräkna inkomsten
enligt sådana grunder.
Vad som sägs i detta moment
skall även gälla i fråga om fastighet, vilken tillhört bolag, förening
eller stiftelse, som av bostadsstyrelsen (statens byggnadslånebyrå)
eller länsbostadsnämnden erkänts
såsom allmännyttigt bostadsföretag.
Vad som enligt punkt JO av anvisningarna till 24 §, punkt 2 a andra stycket av anvisningarna till
36 §.punkterna 1, 2 och 4 av anvisningarna till 41 a § kommunalskattelagen gäller för fastighet som
avses i 24 § 2 mom. samma lag skall
även gälla för fastighet som avses i
detta moment.
8 mo m. Har en kooperativ förening av vinsten av sin kooperativa
verksamhet lämnat rabatt eller
pristillägg i förhållande till gjorda
köp eller försäljningar, medges avdrag för denna utdelning.
En kooperativ förening, vars huvudsakliga verksamhet avser röret-
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SkU 1984/85:23
Nuvarande lydelse

82
Föreslagen lydelse
se, har också rätt till avdrag för
utdelning som lämnas i förhållande
till inbetalda insatser enligt lagen
(1951 :308) om ekonomiska föreningar. I fråga om andra insatser
än förlagsinsatser medges emellertid inte avdrag till den del det utdelade beloppet tillfaller någon som
enligt 7 § 8 mom. inte är skattskyldig för utdelningen. Avser denna
del av utdelningen högst JO procent
av utdelningen på annat änförlagsinsatser är dock utdelningen i sin
helhet avdragsgill.
Är en ekonomisk förening direkt
eller indirekt centra/organisation
för kooperativa föreningar, vilkas
verksamhet h1n•udsakligen avser
rörelse, har central~rganisationen
- även om den inte är kooperativ
enligt tionde - tolfte styckena nedan - rätt till avdrag för utdelning
på förlagsinsatser. Om centra/organisationens verksamhet huvudsakligen avser rörelse medges avdrag vid beräkning av inkomst härav. I annat fall medges avdrag vid
beräkning av inkomst av kapital.
Avdrag för utdelning får göras i
endast en förvärvskälla och skall
avse det räkenskapsår som utdelningen hänför sig till.
Avdrag medges endast om föreninf:en visar att förutsättningar
för avdrag föreligger. Yrkande om
m•drag skall göras på särskild blankett enligt formulär som riksskatteverket fastställer.
· Sparbank får göra avdrag för bidrag till sparbankernas säkerhetskassa.
Sparbankernas säkerhetskassa
får göra avdrag för utdelning till
sparbankerna.
Sveriges allmänna hypotekshank
och Konungariket Sl'eriges stadshypotekskassa får f:Öra avdrag för
belopp. som m•satts till reserv.fond,
i den mån a1·sättningen är nöd\'ändig för att uppbringa fonden till ett
belopp motsvarande två procent av
inrällningens skulder.
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Hypoteksförening får göra avdrag för belopp, som a\'satts till reserv- eller säkerhets/ond, i den mån
avsättningen är nödvändig för att
uppbringa fonden till ett belopp
motsvarande två och en halv procent av föreningens skulder.
En ekonomisk förening är i beskattningshänseende att anse såsom kooperativ, om den är öppen
och i sina angelägenheter tillämpar
lika rösträtt.
För att en förening skall anses
vara öppen fordras inte bara att
den enligt sina stadgar är berättigad att när som helst anta nya
medlemmar, utan också att den
faktiskt visar sig villig att anta till
medlem var och en, som är bosatt
inom föreningens verksamhetsområde eller tillhör dess angivna verksamhetskrets, förbinder sig att följa
föreningens stadgar och beslut och
som därjämte skäligen kan antas
komma att som medlem bidra till
förverkligandet av föreningens i
stadgarna angivna syfte. Den omständigheten, att styrelsen eller annat Jöreningsorgan iiger rätt att
pröva inträdesansökningarna och
avvisa sådana sökande, som inte
besitter nu nämnda kvalifikationer
för medlemskap, betar inte föreningen dess egenskap av öppen. I
det fall att en förening säljer till
utomstående kan den som regel
inte utan att förlora sin öppna karaktär vägra att motta som medlem
någon som kan visa, att han brukar
köpa förnödenheter genom föreningen. Anser föreningens styrelse emellertid, att i·ederbörande köpare på grund m• rent personliga
förhållanden inte kan beviljas medlemskap - i en stor förening, som
säljer till utomstående, är det omöjliRt att i varje fall inskränka försäljningen till personer. som skulle
vara önskvärda som medlemmar så hör föreningen för att anses såsom öppen ha skyldighet att i eko -
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n om is k t hänseende jämställa
honom med medlem. det vill säga
ge honom samma återbäring på
köpta varor som medlem erhåller.
Kooperatim föreningars centra/organisationer är att anse såsom
öppna, även om inträde beviljas
blott sådana lokala föreningar,
som fyller av centra/organisationen
uppställda krav på stadgar. skötsel
och ekonomisk soliditet, och även
om endast ett enda företag inom
varje område antas såsom medlem.
Vad angår kravet på lika rösträtt så berövas en centra/organisation inte dess kooperativa karaktär, om rösträtten bland dess
förstahandsmedlemmar, föreningarna, utövas efter föreningarnas
medlemsantal.
9 mo m. Har svenskt aktiebolag
eller svensk ekonomisk förening
upptagit lån som löper med ränta
vars storlek är helt eller delvis beroende av företagets utdelning eller
av dess vinst (vinstandels/ån),
medges avdrag för räntan i den utsträckning som anges nedan.
För sådan ränta på vinstandels/ån som inte är beroende av det
låntagande företagets utdelning
eller vinst får företaget avdrag
enligt bestämmelserna i 22, 25, 29,
36 och 39 §§ kommunalskattelagen
( 1928:370).
Ränta. vars storlek är beroende
av företagets utdelning eller vinst
(rörlig ränta), anses som avdragsgill omkostnad för företaget i den
förvärvskälla vari det lånade kapitalet har nedlagts endast under förutsättning att
a) lånet har utbjudits till teckning
på den allmänna marknaden eller
b) ensamrätt eller företrädesrätt
till teckning av lånet har lämnats
någon som inte äger aktier eller andelar i det låntagande företaget
och inte har sådan intressegemenskap med företaget som avses i
punkt I av anvisningarna till 43 § el-
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ler i 57 § 3 mvm. kommunalskattesåvitt gäller
· lagen samt
fåmansföretag som al'ses i 35 §
I a mom. kommunalskattelagen inte heller är företags/edare i företaget eller närstående till sådanföretagsledare eller till aktie- eller andelsägare i företaget eller
c) aktierna eller andelarna i det
låntagande företaget är noterade
på svensk börs eller föremål för liknande notering här i riket och företrädesrätt till teckning al' lånet har
lämnats aktie- eller andelsägarna i
företaget i förhållande till deras innehav av aktier eller andelar.
I fall som avses i tredje stycket c
skall det låntagande företaget dock
som intäkt i den förvärvs källa vari
det lånade kapitalet har nedlagts
uppta ett belopp motsvarande det
sammanlagda värde som genom
företrädesrätterna kan anses ha
tillförts aktie- eller andelsägarna.
Beloppet tas till beskattning vid
taxeringen för det beskattningsår
under vilket teckningen av lånet har
avslutats.
På ansökan av låntagande företag får riksskatteverket, under förutsättning att lånevillkoren med
hänsyn till omständigheterna vid
lånets upptagande får antas ha bestämts på affärsmässig grund, besluta att rörlig ränta skall anses
som avdragsgill omkostnad för företaget utan hinder av att rätt till
teckning av lånet har förbehållits
person eller personer som äger aktier eller andelar i företaget. Beslut
av riksskatteverket i fråga som här
avses får inte överklagas.
Är det låntagande företaget sådant fåmansföretag som avses i
35 § I a mom. kommunalskattelagen, gäller - oberoende av bestämmelserna i tredje och fjärde
styckena - att rörlig ränta, som
utbetalas till aktie- eller andelsägare eller företagsledare i företaget eller dem närstående personer
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eller någon som på annan grund
har intressegemenskap med företaget. inte är avdragsgill.
Uttrycken företagsledare och
närstående personer har den innebörd som anges i 35 § I a mom.
kommunalskattelagen.
JO mo m. Avkastning av tillgångar ingående i aktiefond utgör
inkomst av kapital för fonden.
Aktiefond får göra avdrag för utdelning på andel i fonden såsom för
ränta på gäld. Avdraget skall anses
belöpa på det räkenskapsår mrtill
utdelningen hänför sig även om utdelningen utbetalas till andelsägarna först under därpå följande
räkenskapsår.
11 mo m. Vid beräkning av inkomst i sådan samfällighet som
m>.~es i 6 § 1 mom. första stycket b
får avdrag göras för utdelning till
delägare, oavsett om utdelningen
utgått in natura eller i penningar.
Avdraget skall anses belöpa på det
beskattningsår vartill utdelningen
hänför sig även om utdelningen utbetalas till delägarna först under
det därpå följande beskattningsåret.
Har sambruksförening med hänsyn till rörelsens resultat lämnat
medlem eller annan lönetillägg eller annan sådan gottgörelse, må
föreningen njuta avdrag för
nämnda gottgörelse.

Bestämmelserna i 3 och 4 §§ samt
64 - 66 §§ kommunalskattelagen
skola äga motsvarande tillämpning
vid taxering till statlig inkomstskatt.
I den mån bestämmelserna i
kommunalskattelagen eller i denna
lag meddelade, med stadganden i
kommunalskattelagen likartade bestämmelser äga tillämpning vid tax-

3

Senaste lydelse 1974: 770.

Bestämmelserna i 3 och 4 §§ samt
64 - 66 §§ kommunalskattelagen
( 1928:370)
äger
motsvarande
tillämpning vid taxering till statlig
inkomstskatt.
I den mån bestämmelserna i
kommunalskattelagen eller i denna
lag meddelade, med stadganden i
kommunalskattelagen likartade bestämmelser äga tillämpning vid tax-
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eringen till statlig inkomstskatt,
skola likaledes anvisningarna till
kommunalskattelagen i motsvarande delar lända till efterrättelse.

eringen till statlig inkomstskatt,
skall likaledes anvisningarna till
kommunalskattelagen i motsvarande delar lända till efterrättelse.
Har bolag eller annan juridisk
person för ekonomisk verksamhet
sitt säte i utlandet, men utövas den
verkliga ledningen av företaget här
i riket, skall företaget enligt denna
lag betraktas som svensk ekonomiskförening, såvidaföretaget, direkt eller genomförmedling av juridisk person, huvudsakligen ägs eller på annat därmed jämförligt sätt
innehas av svenska fysiska personer och företagets verksamhet väsentligen består i förvaltning av eller handel med värdepapper eller
annan därmed likartad lös egendom.
4§

4

I mom. Från sammanlagda beloppet av den skattskyldiges inkomster från olika förvärvskällor
får, med iakttagande av föreskriften
i 22 §,avdrag göras för underskott i
förvärvskälla. Vidare får annan
skattskyldig än fysisk person,
dödsbo och familjestiftelse avdrag
för allmän kommunalskatt och
vinstdelningsskatt som har påförts
d~n skattskyldige under året före
taxeringsåret. I fråga om underskott i förvärvskälla iakttas att

Från sammanlagda beloppet av
den skattskyldiges inkomster från
olika förvärv skällor får, med iakttagande av föreskriften i 22 §, avdrag
göras för underskott i förvärvskälla. Vidare medges avdrag för
vinstdelningsskatt som har påförts
den skattskyldige under året före
taxeringsåret. I fråga om underskott i förvärvskälla iakttas att

I) avdrag för realisationsförlust får göras endast från realisationsvinst
eller lotterivinst,
2) avdrag inte får göras för underskott av fastighet eller rörelse i utlandet,
3) avdrag inte får göras för underskott på grund av avskrivning av skepp
eller luftfartyg eller på köpekontrakt, som avser sådan tillgång, i vidare
mån än som följer av 46 § I mom. kommunalskattelagen ( 1928: 370),
4) avdrag inte får göras för underskott i den mån hänsyn till det har tagits
vid beräkning av sjömansskatt.

Vad i första stycket 3 föreskrivs
om begränsning av rätten till avdrag för underskott gäller inte ifråga om svenskt aktiebolag vars ak4

Senaste lydelse 1983: 1089.
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tier noteras på börs eller är föremål
för liknande notering eller i fråga
om dotterföretag till sådant bolag.

Skattskyldig, som har varit bosatt här i riket under hela beskattningsåret
eller del av detta, får avdrag för periodiskt understöd, egenavgifter, försäkringspremier m.m. i den omfattning som anges i 46 § 2 mom. kommunalskattelagen.
Har sådan fusion mellan aktiebolag eller föreningar ägt rum, som
avses i 28 §3 mom. kommunalskattelagen, äger moderbolaget eller
den övertagande föreningen åtnjuta avdrag för sådan dotterbolagets
eller den överlåtande föreningens
skatt, vilken enligt första stycket
skulle ha varit avdragsgill för dotterbolaget eller den överlåtande
föreningen. Vad nu sagts skall äga
motsvarande tillämpning vidfusion
mellan sparbanker enligt 78 § lagen
(1955:416) om sparbanker samt då
ett bankaktiebolags hela bankrörelse övertagits av ett annat bankbolag eller ett försäkringsbolags
hela försäkringsbestånd övertagits
av ett annat försäkringsbolag och
det överlåtande bolaget avstår från
att yrka avdraget ifråga.
Att avdrag icke är medgivet för
underskott som uppkommit före eller i samband med vissa företagsöverlåtelser framgår av punkt 6 av
anvisningarna till 20 § kommunalskattelagen.

Att avdrag inte är medgivet för
underskott som uppkommit före eller i samband med vissa företagsöverlåtelser framgår av 2 § 5 mom.

6§

2 mo m. Vanliga handelsbolag,
kommanditbolag, enkla bolag och
rederier taxeras icke, utan hänföres
deras inkomst till de särskilda delägarnas inkomst med belopp, som
för en var motsvarar hans andel av
bolagets eller rederiets inkomst. Ej
heller skall så kallat gruvbolag taxeras, utan skola dess delägare taxeras en var för den inkomst, han
åtnjutit av bolagets verksamhet.

2 mo m. Vanliga handelsbolag,
kommanditbolag, enkla bolag, rederier och juridiska personer, som
enligt författning eller på därmed
jämförligt sätt bildats för att förvalta annan samfällighet än sådan
som har taxerats såsom särskild
taxeringsenhet och avser marksamfällighet eller regleringssamfäl/ighet. taxeras inte, utan deras inkomst hänförs till de särskilda delägarnas inkomst med belopp, som
för en var motsvarar hans andel av
bolagets, rederiets eller samfällig-
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hetens inkomst. Inte heller skall
s. k. gruvbolag taxeras, utan i stället skall en var av dess delägare
taxeras för den inkomst han åtnjutit
av bolagets verksamhet.

Från skattskyldighet frikallas:
a) medlem av konungahuset:
för al' staten anvisat anslag;
b) i utlandet bosatt fysisk person
och utländskt bolag:
för inkomst, som avses i 54 §
första stycket c) kommunalskattelagen;
c) staten:
för all inkomst;
d) juridisk person som avses i
53 § I mom. första stycket c) kommunalskattelagen:
för all inkomst;
e) understödsförening som enligt
sina stadgar icke får meddela annan kapitalförsäkring än sådan
som omfattar kapitalunderstöd på
högst I 000 kronor för medlem och
annan juridisk person som avses i
53 § I mom. första stycket d) kommunalskattelagen än understödsförening:
för all inkomst;
j) förening som är hänförlig under 53 § I mom. första stycket e)
kommunalskattelagen:
för all inkomst utom sådan inkomst av rörelse för vilken föreningen icke är frikallad från skattskyldighet enligt punkt 4 av anvisningarna till 54 § nämnda lag;
g) annan juridisk person som
avses i 53 §I mom. första stycket e)
kommunalskattelagen:
för sådan inkomst som ej härflutit av rörelse;
h) I. här ovan i a) - g) ej upptagen ägare av sådan fastighet, som
avses i 3 kap. 2 § fastighetstaxerings/agen (1979:1152):

~

Senaste lydelse 1980: 958.

I mo m. Befrielse från skattskyldighet gäller i den omfattning som
anges i 2-12 mom. samt i 18 §.
2 m om. Medlem av konungahuset frikallas från skattskyldighet för
anslag som anvisats av staten.
3 m om. Staten, landstingskomm1mer, kommuner och andra menigheter frikallas från skattskyldighet för all inkomst.
4 mo m. Understöd5förening
som inte bedril"er till lhförsäkring
hänförlig verksamhet eller som enligt sina stadgar inte får meddela
annan kapitalförsäkring än sådan
som omfattar kapitalunderstöd på
högst 1000 kronor för medlem,
akademier, allmänna undervisningsverk, sådana sammanslutningar av studerande vid rikets universitet och högskolor i l'ilka de
studerande enligt gällande stadgar
är skyldiga att vara medlemmar,
samarbetsorgan för sådana sammanslutningar med ändamål att
fullgöra uppgifter som enligt
nämnda stadgar ankommer på
sammanslutningarna,
sjömans hus, företagareförening
som erhåller statsbidrag, regional
utvecklingsfond som avses i förordningen (1978:504) om överförande
av vissa uppgifter från företagareförening till regional utvecklingsfond.
allmänna försäkringskassor, erkända arbetslöshetskassor, pensionsstiftelser som avses i lagen
(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., personalstiftelser som avses i samma lag med
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för inkomst av fastigheten i den
mån ägarens inkomst härrör från
sådan användning som gör att
byggnad enligt 2 kap. 2 §fastighetstaxerings/agen skall indelas som
specialbyggnad, dock ej kommunikationsbyggnad, distributionsbyggnad eller reningsanläggning;
2. här ovan i a) - g) ej upptagen
ägare av sådan fastighet som avses
i 3 kap. 3 § fastighetstaxerings/agen:
för inkomst av fastigheten i den
mån ägarens inkomst härrör från
sådan egendom och sådan användning som avses i näm11da lagrum;
i) svenska aktiebolag och s1•enska ekonomiska föreningar:
för utdelning från svenska aktiebolag, svenska ekonomiska föreningar och utländska företag i den
omfattning som i 54 § kommunalskatte/agen sägs;
j) här i riket bosatt delägare i
oskift dödsbo efter person, som vid
sitt frånfälle icke var här i riket bosatt:
för av dödsboet åtnjuten, till honom utdelad i11komst, för l'ilken
dödsboet skall utgöra statlig inkomstskatt;
k) understöd~föreningar, vilka
enligt sina stadgar äga meddela
annan kapita/försäkring än sådan
som omfattar kapitalunderstöd å
högst 1000 kronor för medlem och
som bedriva jämväl annan verksamhet än lilförsäkringsverksamhet:
för all inkomst, som belöper på
annan än till lilförsäkring hänförlig
verksamhet;
I) här i riket bosatt fysisk person,
som under vistelse utomlands åtnjutit avlöning eller annan därmed
jämförlig förmån på grund av anställning där annat än hos s1·enska
staten. sl'ensk kommun eller ombord på svenskt fartyg eller
svenskt, danskt eller norskt luftfartyg:

ändamål uteslutande att lämna understöd vid arbetslöshet, sjukdom
eller olycksfall, stiftelser som bildats enligt avtal mellan organisationer av arbetsgivare och arbetstagare med ändamål att utge avgångsersättning till friställd arbetstagare eller främja åtgärder till förmån för arbetstagare som blivit
uppsagd eller löper risk att bli uppsagd till följd av driftsinskränkning,
företagsnedläggelse eller rationalisering av företags verksamhet, sådana ömsesidiga försäkringsbolag
som avses i lagen om yrkesskadeförsäkring,
Allmänna pensionsfonden, Allmänna
sjukförsäkringsfonde11,
Alva och Gunnar Myrdals stiftelse,
Apotekarsocietetens stiftelse för
främjande av farmacins utveckling
m.m., Bokbranschens Finansieringsinstitut Aktiebolag, Bryggeristiftelsen, Dag Hammarskjölds
minnesfo11d, Fonden för industriellt
utvecklingsarbete, Fonden för industriellt samarbete med u-länder,
Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete, handelsprocedurrådet, Järnkontoret och SIS - Standardiseringskommissionen i Sverige, så länge ko11torets respektive
kommissionens vinstmedel används till allmänt nyttiga ändamål
och utdelning inte lämnas till delägare eller medlemmar, Nobelstiftelsen, Norrlandsfonden, Stiftelsen
Industricentra, Stiftelsen Industriellt utvecklingscentrum i övre Norrland, Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling, Stiftelsen Landstingens fond för teknikupphandling
och produktutveckling, Stiftelsen
för produktutvecklingscentrum i
Göteborg, Stiftelsen Produktutveckli11gscentrum i Östergötland,
Stiftelse11 för samverkan mellan
Lunds universitet ocn näringslivet
- SUN, Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga
attacheverk.rnmhet, Svenska bibelsällskapets
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för inkomst, som avses i 54 §
första stycket h) kommunalskattelagen;
m) svensk aktiefond:
för inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet på grund av avyttring
av egendom som avses i 35 §
3 mom. kommunalskattelagen, om
den avyttrade egendomen innehafts två år eller mera.
Riksskatteverket må, om särskilda skäl därtill ära, efter ansökan
förklara, att förening eller stiftelse.
som har till huvudsakligt ändamål
att främja nordiskt samarbete, i
fråga om skattskyldighet eller eljest
vid tillämpning av denna lag skall
anses jämställd med förening eller
stiftelse, som ovan i första stycket
vidj) respektive g) angives. Sådant
beslut må, när omständigheterna
det föranleda, av riksskatteverket
återkallas. Över beslut, som riksskatteverket meddelat enligt detta
stycke, må klagan icke föras.
Att personer, om vilka i 18 §förmäles, ära frikallade från skatt skyldighet för vissa inkomster, framgår
av bestämmelserna i samma paragraf.

bibelfond, Svenska Penninglotteriet Aktiebolag, Svenska skeppshypotekskassan, Svenska UNICEFkommitten, Sveriges exportråd,
Sveriges turistråd, Aktiebolaget
Tipstjänst och Aktiebolaget Trav
och Galopp
frikallas från skattskyldighet för
all annan inkomst än inkomst av
fastighet.
Vad som sägs i 6 mom. tredje och
femte styckena har motsvarande
tillämpning ifråga om stiftelse som
avses i detta moment. Att pensionsstiftelse lägger avkastfling till kapitalet medför dock skattskyldighet
för all inkomst endast om stiftelsen
har överskott på kapitalet enligt
15 § lagen (1967:531) om tryggande
av pensionsutfästelse m.m.
5 mo m. Ideella föreningar som
uppfyller i fjärde stycket angivna
villkor frikallas från skatts/...yldighet
för all annan inkomst än inkomst av
fastighet och rörelse. Sådana föreningar är också frikallade från
skattskyldighet för inkomst av fastighet som tillhör föreningen och
som har använts på sätt anges i
3 kap. 4 § fastighetstaxerings/agen
(1979:1152) och för sådan inkomst
av fastighet och av rörelse som till
huvudsaklig del härrör från verksamhet som har naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga
ändamål eller av hävd utnyttjas
som finansieringskälla för ideellt
arbete. Övriga inkomster av fastighet, utom inkomster som avses i
7 mom., och av rörelse utgör således i sin helhet skattepliktig inkomst för föreningen.
Inkomst som direkt härrör från
föreningens ideella verksamhet.
I.ex. hyror som en samlingslokalägande förening uppbär på grund
av upplåtelse a~· lokaler för allmännyttigt ändamål, entreavgifter till
idrotts- och kulturei·enemang o.d.,
skall anses ha naturlig anknytning
till föreningens ändamål. Det-
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samma gäller inkomst av verksamhet som utgör ett direkt led i det
ideella arbetet, t.ex. om en naturskyddsförening säljer affischer,
märken och böcker för att öka
intresset för föreningens verksamhet eller om en handikappförening
säljer mror avsedda för handikappade personer. Kravet på naturlig
anknytning skall också anses uppfyllt om en förenings kommersiella
verksamhet har karaktär m• service
till medlemmarna och andra som
deltar i den ideella verksamheten.
Detta får exempelvis anses vara
j{illet om en idrott5förening i mindre skala säljer .förfriskningar eller
idrottsartiklar i sina klubblokaler.
Inkomst av verksamhet, som inte
har annat samband med det ideella
arbetet iin att den skall finansiera
detta, skall däremot anses sakna
naturlig anknytning till en förening.i· allmännyttiga ändamål.
Till verksamhet som av hävd utnyttjas för att finansiera ideellt arbete räknas anordnande av bingo
och andra lotterier, fester, basarer,
försäljnings- och insamlin!(skampanjer samt sådan biografrörelse
som bedrivs av nykterhetsförening
eller förening med huvudsakligt ändamål att tillhandahålla allmänna
samlingslokaler. Detsamma gäller
verksamhet som består i att en förening upplåter reklamutrymme på
klubbdräkter eller i föreningens
samlingslokaler e .d.
En ideell förening är skattebefriad enligt första stycket om
a) föreningen har till huvudsakligt syfte att - utan begränsning till
viss familjs, vissa familjers, föreningens medlemmars eller andra
bestämda personers ekonomiska
intressen - främja ändamål som
anges i 6mom. eller andra allmännyttiga ändamål, såsom religiösa,
välgörande, sociala, politiska,
konstnärliga, idrottsliga eller därmedjämförliga kulturella ändamål,
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b) föreningnz i sin 1•erksamhet
uteslutande eller så goll som uteslutande til[f~odoser ändamål som
anges under punkt a,
c) föreningen inte \'ägrar någon
inträde som medlem, om inte med
hänsyn till arten eller omfallningen
av föreningens verksamhet eller
föreningens SJfte eller annan orsak
särskilda skäl motiverar det, samt
d) föreningen bedriver en verksamhet som skäligen svarar mot
avkastningen {l\' fiireningens tillgångar.
Skattechefen eller tjänsteman,
smn skattechefen .fiJrordnar, kan
efter ansökan medge all förening,
som avser att anskqfjä flistighet eller annan anläggning a1·sedd för
den ideella 1'erksamheten, skall
kunna anses hänförlig under delta
moment utan hinder ai' all fiireninr:en inte uppfvller under fjärde
stycket d w1gi1'et villkor. Afedgivande av detta slag får avse högst
fem heskallningsår i följd och kan
förenas med villkor om ställande av
säkerhet e .d. för den inkomst- eller
förmögenhetsskatt som enligt sjunde stycket kan komma att påföras
föreningen pä grund a1· taxering för
det eller de heskattningsclr medgi\'andet al'Ser. Beslut i anledning m'
sådan ansökan .fi/r ö1·erklaga.1· genom hesl'iir hos riksskalleverket.
Besvären skall ha kommit in till
riksska1te1·erket inom en månad
från det föreningen fick del m' det
1'il'erklagade heslutet. Beslut a1·
riksskattn·erket i fråga som avses
här får inte Ö1'erklagas.
Medgi\'{/nde enligt föregående
stycke får lämnas ii1•en då en förening avser att genomfåra omfattande hygr:nads-, reparations- eller
anliiggninr:sarbeten på enfastight't
som brukas m· fåreningen.
Har förening inte inom fiireskri1·en tid gt'l10mfört den investering
för 1·ilken medgirnnde enligt femte
eller .1:jätte stycket lämnats eller har
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föreningen underlåtit att iaktta annat i sådant beslut angivet villkor,
skall föreningen taxeras för de beskattningsår som medgil'andet al'sett efter de regler som skulle ha
gällt om något medgivande inte
hade lämnats. I fråga om sådan
taxering gäller bestämmelserna i
115 och 116 §§ taxerings/agen
(1956:623) i tillämpliga delar.
Det förhållandet, att en ekonomisk förening med stöd av 4 §
I mom. lagen (1951:309) angående
införande av nya lagen om ekonomiska föreningar fått bestå som registrerad förening, utgör inte
hinder mot att föreningen vid
tillämpning av denna lag behandlas
såsom ideell förening.
Riksskatteverket får, om särskilda skäl föreligger, efter ansökan
förklara att förening, som har till
huvudsakligt ändamål att främja
nordiskt samarbete, i fråga om
skattskyldighet eller eljest vid
tillämpning av denna lag skall
anses jämställd med förening som
avses i första stycket. Sådant beslut får, när omständigheterna ger
anledning till det, av riksskatteverket återkallas. Beslut, som riksskatte1•erket meddelat enligt detta stycke ,får inte överklagas.
6 mo m. Kyrkor, ~jukvårdsinriitt
ningar vilkas verksamhet inte bedrivs i vinstsyfte, barmhärtighetsinrättningar, stiftelser som har till
hu1·udsakfigt ändamål att under
samverkan med militär eller annan
myndighet stärka rikets försvar eller att, utan begränsning till viss
familj, vissa familjer eller bestämda persqner, främja 1•ård och uppfostran ai· barn eller lämna understöd för beredande av undervisning
eller utbildning eller utöva hjälpverksarnlzet bland behömnde eller
främja vetenskaplig forskning samt
hushållningssällskap med stadgar
som har fastställts av regeringen
eller myndighet som regeringen bestämmer
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frikallas från skattskyldighet för
all annan inkomst än inkomst ai•
fastighet eller rörelse.
Med kyrka avses en till svenska
kyrkan hörande lokalkyrka. domkyrka e.d. i dess egenskap av ägare
till l'iss för svenska kyrkans l'erksamhet avsedd egendom.
Frågan om skattskyldigheten för
stiftelse skall bedömas med hänsyn
till det ändamål som tillgodoses i
den bedrivna verksamheten.
Stiftelse som i sin 1•erk.rnmhet
främjar flera ändamål anses hänförlig under detta moment, om
verksamheten huvudsak/igen avser
att tillgodose ändamål av slidan beskaffenhet som sägs i första
stycket. Detta anses rnra fallet, om
i l'erksamheten endast i ringa omfattning främjas ändamål av annan
art.
Om st{ftelse under längre tid
inte bedrivit eller inte kan 1·äntas
komma att bedrirn 1·erksamhet i en
omfattning som skäligen svarar
mot avkastningen på stiftelsens tillgångar, iir stiftelsen oavsett dess
ändamål skattskyldig för all inkomst.
Vad som sägs i 5 mom. nionde
stycket har motsl'(lrande tillämpning i fråga mn stiftelse.
7 mo m. Ä1<are a1· sådan fastighet, som m·ses i 3 kap 2 § fastighetstaxerin!{slagen ( 1979:1152), frikallas från skattskyldi1<het för inkomst m· fastigheten i den mån
ägarens inkomst härrör från sådan
anl'ändning som gör att byggnad
enligt 2 kap. 2 § jästighetstaxeringslagen skall indelas som specialbyggnad, dock ej kommunikationsbyggnad, distrihutionsbyggnad eller reningsanlii[.?gning.
Ägare m· sådan .fiisti[.?het som
avses i 3 kap. 3 § fastiglzetstaxeringslagen frikallas från skawkyldighct .för inkomst m· fastigheten i
den mån ägarens inlwmsl lziirrör
från sildan exendom och sådan an-
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\'andning som avses i niimnda lagrum.
Ägare av sådan fastighet som
avses i 3 kap. 4 § fastighetstaxerings/agen, dock ej ideell förening
som iir hiinförlig under 5 mom .. frikallas från skatts/...yldighet för inkomst av fastigheten i den mån den
anviinds för iindamål som avses i
3 kap. 4 §fastighetstaxerings/agen.
8 mom. Svenska aktiebolag och
svenska ekonomiska föreningar frikallas från skattskyldighet för utdelning från svenska aktiebolag,
si-enska ekonomiska föreningar
och utländska företag i den omfattning som anges nedan.
I det följande förstås med företag
svenskt aktiebolag och svensk ekonomisk förening. Med utdelning
förstås sådan 11tdelning på aktie i
svenskt aktiebolag eller andel i
svensk ekonomiskförening som har
uppb11rits i förhållande till innehavda aktier eller andelar eller som
har uppburits efter annan grund
men inte är avdragsgill för det 11tdelande företaget enligt 2 § 8 mom.
första stycket. Bestämmelserna i
fjiirde-~jiitte styckena nedan gäller inte sådan utdelning för förlagsinsatser, som är al'dragsgill för det
11tdelande företaget.
Företag, som uteslutande eller
så gott som 11teslutande förvaltar
värdepapper eller likartad lös egendom Uvrvaltningsföretagj, är frikallat från skattskyldighet för utdelning i den mån sammanlagda
beloppet ai· den utdelning som företaget har 11ppburit under beskattningsåret motsvaras av utdelning
som företaget har beslutat för samma beskattningsår eller. ifråga om
investmentföretag. av bes/11tad utdelning ökad med en fjärdedel.
Med investmentföretag förstås förvaltning4öretag. i·ars uppgift i·äsentligen är att genom ett vii/fördelat värdepappersinnehai· erbjuda
aktie- eller andelsägare riskfördel-
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ning och vars aktier eller andelar
ägs av ett stort antal fysiska personer.
Företag, som bedriver bank- eller annan penningrörelse eller sådan rörelse vid sidan av annan
verksamhet, är frikallat från skattskyldiglzet för utdelning på sådan
aktie eller andel som innehas som
ett led i organisationen av företagets verksamhet till den del denna
avser annat än förvaltning al' fastighet, värdepapper eller därmed
likartad lös egendom.
Företag som bedriver försäkringsrörelse är frikallat från skattsÅ.)•ldiglzet för utdelning under förutsättning att företaget är skadeförsäkringsanstalt och utdelningen
belöper på sådan aktie eller andel
som innehas som ett led i organisationen av företagets försäkringsrörelse.
Företag som inte avses i tredje femte styckena är frikallat från
skatt skyldighet för utdelning på sådan aktie eller andel som inte utgör
omsättningstillgång i företagets
verksamhet under förutsättning att
a) det sammanlagda röstetalet
för företagets aktier eller andelar i
det utdelande företaget vid beskattningsårets utgång motsvarade
en fjärdedel eller mer av röstetalet
för samtliga aktier eller andelar i
det utdelande företaget, eller
b) det görs sannolikt att innehavet av aktien eller andelen betingas
a1•jordbruk, skogsbruk eller rörelse
som bedril'S ai• företaget eller al'
företag som med hänsyn till äganderiittsförhål/anden eller organisatoriska förhållanden kan anses stå
det nära.
Skattefrihet enligt sjätte stycket
föreligger dock inte för utdelning
pd aktie eller andel i förvaltningsJöretag, om förl'a/tning.1företuget
äger mer iin enstaka aktier eller andelar på vilka utdelning skulle ha
varit skatteplikti1-: om aktierna eller
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andelarna hade ägts direkt a1· det
företag som äger aktien eller andelen i förvaltningsföretaget.
Om särskilda skäl föreligger, kan
riksskatt<?verket medge dels att företag, som inte är förvaltningsföretag enligt tredje stycket men vars
verksamhet till inte oväsentlig del
består i förvaltning av värdepapper
eller därmed likartad lös egendom,
skall i beskattningsavseende behandlas som sådant förmltningsföretag. dels att Jörl'{l/tning~före
tag, som är moderföretag i en koncern och som ombesörjer vissa gemensamma uppg(fter för koncernens räkning, inte skall i beskattningshänseende behandlas som
förvaltning.~företag. Riksskatteverkets hes/ut i fråga som hiir avses
får inte ö1·erklaga s.
Förvärvar företag aktie eller andel i annat företag och är det inte
uppenbart att det företag som gör
fön·ärvet därigenom erhåller tillgång m· verkligt och särskilt 1·ärde
med hänsyn till ägarfijretagets rörelse eller kapita(förrnltning, fiireligger inte skattefrihet enligt detta
moment för utdelning på aktien eller andelen m· sådana medel som
vid förvän·et fanns hos det utdelande företaget och som inte motsvarar tillskjutet belopp eller inbetald insats. Utdelning anses i första
hand gälla andra medel än sådana
som motsvarar tillskjutet belopp eller inbetald insats.
Riksskatteverket kan på ansiikan
j('irklara att s1·enskt företag skall
1•ara frikallat från skattskyldighet
f<"ir utdelning på aktie eller andel i
utländskt fiiretaR. Med utländskt
företag förstås utländskt aktiebolag och annat utländskt bolag som i
den stat diir det är hemmahörnnde
behandlas som skattskyldig l'id inkom.1·t heskat tningen.
Som .förntsiittning fiir att en sådan förklaring skal/ liimnas Riiller
a) att utdelninRen skulle ha n1rit
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skattefri enligt vad som m·an i detta
moment sagts för det fall det utdelande företaget hade l'{lfit sl'cnskt
och
bJ att den inkomstbeskattning
som det utländska .fåretaget är underkastat i den stat där det är hemmahörande är jän{fijr/ig med den
inkomstbeskattning som skulle ha
skett enligt denna lag, om inkomsten hade förvän·ats i S1·erige m·
s1·enskt företag.
Förklaring som nyss sagts får
inte lämnas i de fiill då skallebefrielse eller nedsättning a1• skatt
kanföUa a1' bestämmelse i öi·ert'nskomme/se enligt 20 §.
Riksskattel'erkets beslut i fråga
som här m·ses .fär ii1·erklagas hos
regeringen genom he.n-är.
9 mo m. Hcir i riket bosatt delägare i di)dsbo e.fier person, som
1·id sitt frå1{/tille inte rnr bosatl här
i riket frikallas frän skatt skyldighet
för al' dödsbvet åtnjuten, till honom utdelad inkomst, .fiJr l'ilken
diidshoet skall betala inkomstskatt.
JO mo m. Understöd.~/iJreningar,
1·ilka enligt sina stadgar äger meddela annan kapita(försiikring iin sådan som omfattar kapitalunderstiid
på hiigst 1 000 kronor .fi>r medlem
och som bedrii'er äi·en annan 1·erksamhet än lh:fiirsiikringS\'erk.rnmhet. frikallas .fi"ån skattskyldighet
fiir all inkomst utom siidan som är
hiinfiirlig till li1:/("irsiikring.nwksamhet eller utgiir inkomst m· fi1stighet.
/I m <1111. Hiir i riket bosatt
f>'sisk person. som under Fistdse
utomlands åtnjutit al'!iining eller
annan diirmed jiim.fi"irlig fiirmån på
grnnd m· anställning diir annw iin
hos .1Te11ska staten. wensk kommun eller ombord på .\'\"l'nskt fartyg
ellcr n·enskt. danskt ellcr norskt
luftfimyg, frikallas från skattskyldighct .fi"ir inkomst som <ll'SC.1 i 54 §
fiirsta stycket f kommunalskattclagen ( 1928:3701.
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I utlandet bosatt fysisk person
och utländskt bolag frikallas från
skattsky!dighet för inkomst som
avses i 54 § fijr.1ta stycket b kommuna/skat te/agen.
12 mo m. Svensk aktil'.fo11d frikallas frdn skal/skyldighet för inkomst av til(tlillig j()rviin·.1·1·erksamlzet på grund m· m"}·t1ring m· egendom som a1·ses i 35 § 3 1110111. kommwwlskattelagen ( 1928:370), om
den a1•yt1radc egendomen innehqfis trå dr eller mera.

Förening. som iir hii1{(örlig under
53 § I mom . .fi'irsla s/ycket ej komm1111alskattc/age11, äger att från den
taxerade inkomsten åtnjuta statligt
grundavdrag med 15 000 kronor.

Ideell förening. som uppfyller
dl/koren i 7§ 5 mom.jjiirde stycket.
äger att frfm den taxerade inkomsten åtnjuta statligt grundavdrag
med 15 000 kronor.

JO §
7

I mom. För fysiska personer.
dödsbon och f(m1i/jes1ijielser beräknas grundhelopp och tilläggsbelopp enligt följande skalor.

I mo m. För fysiska personer
och dödsbon beräknas grundbelopp
och tilläggsbelopp enligt följande
skalor.

Grundbeloppet utgör:
när beskattningsbar inkomst inte överstiger 9 basenheter enligt lagen
( 1977: 1071) om basenhet:
4 procent av den del av den beskattningshara inkomsten som överstiger
I basenhet:
när beskattningsbar inkomst överstiger
9 men inte 10 basenheter: grundbcloppet for 9 basenheter och 15 c:-;.
lO ..
.. 18
..
..
.. 10
,.
.. 20 %
18 ..
.. 21
.. 18
.. 24 ({
21 basenheter
" 21
" 20 q

av återstod.:n
..
..
..

"

Tilläggsbeloppet utgör:
niir underlaget för tilläggsbelopp enligt 3 mom. inte överstiger 19 basenheter:
5 procent av den del av underlaget som överstiger 16 basenheter:
när underlaget överstiger
19 men inte 21 basenh.:t.:r: tilläggsbeloppet för 19 basenheter och I 0 '7c av återstoden
21
. ' 23
"
. . 21
..
. . 15 'T "
"

23

..

. . 26

. . . . 45
45 ha,.:nhctcr
2t>

' Lydelse enligt prop. 1984/85: 8.
7
Senaste lydels.: 1984: 345.

.. 23
.. 26

. . 20 '/( '.
.. 25 <.;. •.

•· 45

·· 30

1
.:-;.

••
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10 a

För nedan angil'lla skattskyldiga
utgör grund beloppet:
a) jdr svenska aktiebolag, sparbanker, sparbankernas säkerhetskassa. andra ekonomiska föreningar än sambruksföreningar, svenska
aktiefonder. svenska försäkringsanstalter som inte är aktiebolag, sådana utländska juridiska personer
som i11te beskattas e11/igt 10 §
I mom., Sveriges allmänna hypoteksbank. Konungariket Sveriges
stadshypotckskassa, hypoteksförcningar samt sådana juridiska personer som enligt författning eller på
därmed jämförligt sätt bildats för
att förvalta samfällighet och som
skall erlägga skatt för inkomst:
32 procent av den beskattningsbara inkomsten, i den mån skatten
inte skall beräknas enligt hJ;
b) för livförsäkringsanstalter såvitt angår försäkringsrörelsen:
10 pracent m· den beskattningsbara inkomsten; samt
c)fiir andra skattskyldiga än dem
som avses i JO§ I mom. eller under
a) eller b) här ovan:
15 procent av den beskattningsbara inkomsten.

§~

För svenska aktiebolag. sparbanker, sparbankernas säkerhetskassa,
andra ekonomiska föreningar iin
sambruksföreningar,
familjestiF
te/ser, svenska aktiefonder. svenska försäkringsanstalter som inte är
aktiebolag, utländska juridiska personer, Sveriges allmänna hypoteksbank. Konungariket Sveriges stadshypotekskassa. hypoteksföreningar
samt sådanajuridiska personer som
enligt författning eller p{1 därmed
jämförligt sätt bildats för att förvalta samfällighet och som skall erlägga skatt för inkomst utgör grundbeloppet, om inte a11nat j("ireskrivs i
andra stycket, 52 procent av den
beskattningsbara inkomsten.

För skattskyldiga som avses i 7 §
4 mom., livförsäkringsanstalter såvitt angår försäkringsrörelsen och
andra skattskyldiga än dem som
avses i 10 § I mom. eller i första
stycket här ovan utgör grundbeloppct 40 procent av den beskattningsbara inkomsten.
Med familjest(ftelse avses i denna lag stiftelse, som enligt de fiir
densamma gällande stadgar har till
lzul'UdsakliRt ändamål att tillgodose riss familjs, l'issa familjers eller
bestämda personers ekonomiska
i11tresse11.
14 §

I mom. 9 Skattskyldig taxeras enligt denna lag i hemortskommunen.
Saknar skattskyldig hemortskommun, skall han taxeras i Stockholm.
Vad som j("irstås med lzemortskommun för fysisk person och
dödsbo följer av 3 § jämförd
med 66 .li kommunalskattelagen
( 1928: 370). För bolag eller annan
sammanslutning, som enligt 3 §
'Sena~te lydelse 1983: 984 .
., Senaste lydelse 1974: 770.
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tredje stycket skall betraktas som
.n-ensk ekonomisk förening. gäller
som hemortskommun den kommun. inom l'i/ken den verkliga ledningen a1· ./iJretaget ut1)vades den I
nm·emher näst före det år som närmast föregått taxeringsåret.
För annan juridisk person än
som nyss sagts gäller som hemortskommun den kommun, diir i·ederhörande styrelse eller förvaltning
den I november näst före det år,
som närmast föregått taxeringsåret. hade sitt säte eller Jiir syssloman l'ller omhud l'id mlmnda tid
var bosatt.

Denna lag träder i kraft den I januari 1985 och tillämpas första gången
vid 1986 års taxering. Äldre bestämmelser skall dock fortfarande tillämpas
vid nämnda taxering i fråga om skattskyldiga som då taxeras för beskattningsår som har påbörjats före den I januari 1985.
Vid tillämpning av de nya bestämmelserna skall följande iakttas.
I. Skattskyldig som avses i 10 a §första stycket har vid den taxering, då
de nya bestämmelserna första gången skall tillämpas för denne, rätt till
avdrag för allmän kommunalskatt, som påförts året före taxeringsåret,
med 50 proc.:nt av det belopp med vilket skatten överstiger 30 procent av
den beräknade beskattningsbara inkomsten före sådant avdrag. Avdraget
medges som allmänt avdrag enligt 4 §.
Motsvarande gäller för skattskyldig som avses i lO a §andra stycket och
som enligt äldre bestämmelser vari: skattskyldig enligt denna lag för det
beskattningsår vartill den påförda kommunalskatten hänför sig, dock att
avdraget utgör 25 procent av det belopp med vilket skatten överstiger 30
procent av den beräknade beskattningsbara inkomsten före sådant avdrag.
2. Har skattskyldig som avses i 10 a § första stycket vid en senare
taxering än som avses i I första stycket påförts allmän kommunalskatt året
före taxeringsåret, medges avdrag med ett belopp motsvarande 50 procent
av den påförda skatten. Motsvarande gäller skattskyldig som avses i I
andra stycket, dock att avdraget utgör 25 procent av den påförda skatten.
3. Skattskyldig som avses i !Oa § första stycket skall som intäkt av
tillfällig förvärvsverksamhet redovisa 50 procent av restituerad, avkortad
eller avskriven allmän kommunalskatt för vilken avdrag åtnjutits vid tidigare års taxeringar. Motsvarande gäller för skattskyldig som avses i 10 a §
andra stycket, dock att intäkten utgör 25 procent av skattebeloppet.
4. Skattskyldig som avses i 10 a § första stycket har rätt till avdrag för
förlust eller underskott som avses i 4 § första stycket I och 3 och som
hänför sig till beskattningsår. för vilket taxering har skett enligt äldre
bestämmelser, med 50 procent av det belopp med vilket avdrag skulle ha
kunnat medges vid taxering till statlig inkomstskatt enligt äldre bestämmelser och med 50 procent av det belopp med vilket avdrag skulle ha kunnat
medges i någon kommun vid taxering till kommunal inkomstskatt enligt
äldre bestämmelser. Motsvarande gäller skattskyldig som avses i IO a §
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andra stycket, dock att avdraget utgör 25 procent av det belopp med vilket
avdrag skulle ha kunnat medges vid taxering till statlig inkomstskatt enligt
äldre bestämmelser och 75 procent av det belopp med vilket avdrag skulle
ha kunnat medges i någon kommun vid taxering till kommunal inkomstskatt enligt äldre bestämmelser.
5. Skattskyldig som avses i 10 a § första stycket har rätt till avdrag
enligt lagen (1960: 63) om förlustavdrag för förlust hänförlig till beskattningsår, för vilket taxering har skett enligt äldre bestämmelser, med 50
procent av det belopp med vilket förlustavdrag skulle ha kunnat medges
vid taxering till statlig inkomstskatt enligt äldre bestämmelser och med 50
procent av det belopp med vilket förlustavdrag skulle ha kunnat medges i
någon kommun vid taxering till kommunal inkomstskatt enligt äldre bestämmelser.
6. Skattskyldig som avses i JO a § andra stycket har rätt till avdrag
enligt lagen ( 1960: 63) om förlustavdrag för förlust hänförlig till beskattningsår. för vilket taxering har skett enligt äldre bestämmelser, med 25
procent av det belopp med vilket förlustavdrag skulle ha kunnat medges
vid taxering till statlig inkomstskatt enligt äldre bestämmelser och med 75
procent av det belopp med vilket förlustavdrag skulle ha kunnat medges i
någon kommun vid taxering till kommunal inkomstskatt enligt äldre bestämmelser. Skattskyldig som avses i 7 § 4 mom. har dock rätt till avdrag
med hela det belopp med vilket förlustavdrag hade kunnat medges vid
taxering till kommunal inkomstskatt.
7. Vid beräkning enligt 2 § 6 mom. av inkomst av försäkringsrörelse
som drivits av livförsäkringsanstalt tillämpas vad som anges i punkterna 3
och 4 av övergångsbestämmelserna till lagen (1950: 308) om ändring i
kommunalskattelagen.
8. Vid beräkning enligt 2 § 6 mom. av inkomst av försäkringsrörelse
som drivits av skadeförsäkringsanstalt skall i fråga om sådan reserv som
avses i 17 § lagen (1982: 728) om införande av försäkringsrörelselagen
()982: 713) tillämpas vad som i punkt 2 av anvisningarna till 30 § kommunalskattelagen (1928: 370) i dess lydelse före den I januari 1983 föreskrevs
om säkerhetsfond.
9. I fråga om de nya bestämmelserna skall, i den mån dessa motsvarar
föreskrifter i kommunalskattelagen (1928: 370) vilka upphävts genom lagen
( 1984: 000) om ändring i kommunalskattelagen ( 1928: 370) och för vilka
gällt övergångsbestämmelser som alltjämt skulle kunna ha betydelse, dessa övergångsbestämmelser tillämpas även i andra fall än som avses i
punkterna 7 och 8.
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Förslag till

Lag om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Härigenom föreskrivs att I§ lagen (1951: 763) om beräkning av statlig
inkomstskatt för ackumulerad inkomst 1 skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Har fysisk person, dödsbo eller

familjestiftelse under visst beskattningsår åtnjutit inkomst, som hänför sig till minst rvå beskattningsår
(ack u mu I era d
inkomst),
skall under de förutsättningar, som
anges i denna lag, statlig inkomstskatt på denna inkomst beräknas
enligt följande. Inkomsten antas ha
åtnjutits med lika belopp under de
år, dock högst tio, till vilka den
hänför sig. Skatten på ettvart av
dessa belopp utgörs av den skatt
som skulle ha utgått för beloppet
om det lagts till den genomsnittliga
beskattningsbara inkomsten och
det genomsnittliga underlaget för
tilläggsbelopp för de tre senaste
taxeringsåren eller, om inkomsten
hänför sig bara till två år.de två senaste taxeringsåren och därvid det
tillagda beloppet utgjort den högst
beskattade delen. Vid genomsnittsberäkningen bortses från den ackumulerade inkomsten. Skatten be-·
räknas enligt de skatteskalor som
gäller för det taxeringsår då den ackumulerade inkomsten tas upp till
beskattning.

Föreslagen lydelse

Har fysisk person eller dödsbo
under visst beskattningsår ätnjutit
inkomst. som hänför sig till minst
två beskattningsår. (ack u mu I e rad inkomst), skall under de förutsättningar, som anges i denna lag.
statlig inkomstskatt på denna inkomst beräknas enligt föijande. Inkomsten antas ha åtnjutits med lika
belopp under de år, dock högst tio,
till vilka den hänför sig. Skatten på
ettvart av dessa belopp utgörs av
den skatt som skulle ha utgått för
beloppet om det lagts till den genomsnittliga beskattningsbara inkomsten och det genomsnittliga underlaget för tilläggsbelopp för de tre
senaste taxeringsåren eller, om inkomsten hänför sig bara till två år,
de två senaste taxeringsåren och
därvid det tillagda beloppet utgjort
den högst beskattade dden. Vid
genomsnittsberäkningen
bortses
från den ackumulerade inkomsten.
Skatteri beräknas enligt de skatteskalor som gäller för det taxeringsår då den ackumulerade inkomsten
tas upp till beskattning.

Kan tillförlitlig utredning inte förebringas om det antal år. vartill ackumulerad inkomst hänför sig, skall skatteberäkningen ske. om inte särskilda
omständigheter föranleder annat, som om inkomsten hänfört sig till tre år.

1
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 860.
z Senaste lydelse 1983: 445.
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Föreligger förutsättningar för såväl skatteberäkning enligt denna lag som
nedsättning av skatt enligt lagen ( 1970: 172) om begränsning av skatt i vissa
fall tillämpas den av lagarna som leder till lägst skatt.
(Se vidare anvisningarna. J
Denna lag träder i kraft den I januari I 985 och tillämpas första gången
vid 1986 års taxering: I § i dess äldre lydelse skall dock fortfarande
tillämpas vid nämnda taxering i fråga om familjestiftelse som då taxeras för
beskattningsår som har påbörjats före den 1 januari 1985.
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Lag om ändring i lagen (1960:63) om förlustavdrag

Härigenom föreskrivs att 3 och 10 §§ lagen (1960: 63) om förlustavdrag 1
skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

H2
Förlustavdrag må utnyttjas senast det beskattningsår, för vilket taxering
sker sjätte eller - såvitt gäller förlustavdrag som yrkas av aktiebolag eller
ekonomisk förening - tionde kalenderåret efter det, då taxering för förluståret ägt rum. Förlustavdraget må. om den skattskyldige så önskar,
fördelas på två eller flera år inom den nyss angivna tidsperioden. Hinder
möter ej att med olika belopp erhålla förlustavdrag vid taxering till statlig
och till kommunal inkomstskatt.
Rätten till förlustavdrag bortfaller, om den skattskyldige för förluståret
åsatts taxering. vid vilken beskattningsbar inkomst fastställts. Vad nu
sagts har dock ej avseende å fall. där fastställandet av den beskattningsbara inkomsten berott på att investeringsfond, särskild nyanskaffningsfond
eller fond för återanskaffning av fastighet återförts till beskattning eller.
såvitt fråga är om taxering till kommunal inkomstskatt, garantibelopp för
fastighet upptagits såsom skattepliktig inkomst.
Har skattskyldig försatts i konkurs och har konkursen icke blivit nedlagd
på grund av att borgenärerna erhållit full betalning, må den skattskyldige
vid taxering för det beskattningsår. varunder beslut om konkursen meddelats, och för senare år icke åtnjuta avdrag enligt denna lag för förlust. som
uppkommit under konkursen eller tidigare.
Har skattskyldig eller vanligt handelsbolag eller kommanditbolag. vari
han är delägare. erhållit ackord utan konkurs, må i förlustavdrag. som
enligt denna lag medgives vid taxering för det beskattningsilr, varunder
ackordet beviljats. eller för senare år, icke inräknas under förstnämnda
beskattningsår eller tidigare uppkommet underskott i sådan förvärvskälla,
till vilken efterskänkt skuld varit att hänföra.
Avdrag enligt denna lag är icke
medgivet för förlust som uppkommit före eller i samband med sådana
företagsöverlåtelser som avses i
punkt 6 m· anvisningarna til 20 §
kommuna/skattelagen( /928:370i.

Avdrag enligt denna lag är inte
medgivet för förlust som uppkommit före eller i samband med sådana
företagsöverlåtelser som avses i 2 §
5 mom. lagen ( 1947:576) om statlig
inkomstskatt.

10 §~
Har ett bolag (dotterbolag) genom fusion enligt 14 kap. 8 § lagen
( 1975: 1385) om aktiebolag upplösts och uppgått i ett annat bolag (moderbolag), äger moderbolaget samma rätt till förlustavdrag som - om fusionen
ej skett - skulle ha tillkommit dotterbolaget.

1
2

J

Senaste lydelse av lagens rubrik 1983: 987.
Senaste lydebe 1979: 1147.
Senaste lydelse 1983: 987.
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Om moderbolaget vid utgången av beskattningsåret eller om dotterbolaget vid ingången av förluståret var ett fåmansföretag, skall vad i första
stycket sagts om moderbolagets rätt att utnyttja dotterbolagets förlustavdrag gälla endast för det fall att moderbolaget vid ingången av förluståret
ägde mer än nio tiondelar av aktierna i dotterbolaget.
Har genom fusion enligt 96 §lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar
en kooperativ förening (överlåtande förening) upplösts och uppgått i en
annan sådan förening (övertagande förening). äger den övertagande föreningen samma rätt till förlustavdrag som - om fusionen ej skett - skulle
ha tillkommit den överlåtande föreningen.
Vad i tredje stycket sagts gäller även vid fusion enligt 78 § lagen
( 1955: 416) om sparbanker samt vid fusion enligt 87 § lagen ( 1956: 216) om
jordbrukskasserörelsen.
Beteckningarna kooperativ förening och fåmansföretag har den
betydelse som anges i punkt 12 av
anvisningarna ti/129 § respektive 35
§ 1 a mom. sjunde stycket a) kommunalskattelagen (1928: 370).

Beteckningarna kooperativ förening och fåmansföretag har den
betydelse som anges i 2 § 8 mom.
lagen ( 1947:576) om statlig inkomstskatt respektive 35 § I a
mom. sjunde stycket a kommunalskattelagen (1928: 370).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.
Att särskilda bestämmelser i vissa fall gäller i fråga om avdrag för förlust
hänförlig till beskattningsår, som påbörjats före den I januari 1985, framgår
av andra stycket 5 och 6 av övergångsbestämmelserna till lagen ( 1984: 000)
om ändring i lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt.
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5 Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1982:336) om avdrag för utdelning på icke
börsnoterade aktier
Härigenom föreskrivs att I och 2 §§ lagen ( 1982: 336) om avdrag för
utdelning på icke börsnoterade aktier skall ha nedan angivna lydelse.
N111·urande lydelse

Föreslagen lydelse
I§

Vid beräkning av nettointäkt av
Vid beräkning av nettointäkt av
jordbruksfastighet eller av rörelse jordbruksfastighet eller av rörelse
enligt lagen ( 1947: 576J om statlig
enligt
komm111wlsku11 e/ugen
inkomstskatt har svenska aktiebo(1928:370) och lagen ( 1947: 576) om
statlig inkomstskatt har svenska aklag rätt till avdrag för utdelning på
tiebolag rätt till avdrag för utdelaktier i enlighet med bestämmelserna i denna lag.
ning på aktier i enlighet med bestämmelserna i denna lag.
Avdrag för ett och samma beskattningsår får göras i endast en förvärvskälla.
Som förutsättning för avdragsrätten gäller
1. att aktiebolagets huvudsakliga verksamhet avser jordbruk, skogsbruk
eller rörelse samt
2. att aktierna inte är inregistrerade vid Stockholms fondbörs då utdelningen förfaller till betalning.
Ett förvaltningsföretag, som fått
Ett förvaltningsföretag, som fått
dispens enligt punkt i .1j11nde
dispens enligt 7 § 8 mom. åttonde
stycket ai· anl'isningartw till 54 §
stycket lagen om statlig inkomstkommunalskattelagen, skall anses , skatt, skall anses uppfylla villkoret
i tredje stycket I ovan. Har ett föreuppfylla villkoret i tredje stycket I
tag, som inte är förvaltningsföretag,
ovan. Har ett företag, som inte är
förvaltningsföretag, fått dispens enfått dispens enligt samma lagrum
ligt samma lagrum skall företaget
skall företaget inte anses uppfylla
nämnda villkor .
. inte anses uppfylla nämnda villkor.
2§

Avdrag medges med 70 procent av den utdelning i pengar som har
förfallit till betalning under beskattningsåret.
Vid beräkning av avdraget får hänsyn inte tas till utdelning på aktier som
vid utdelningstillfället ägs av
I. svenskt företag som är frikallat
I. svenskt företag som är frikallat
från skattskyldighet för utdelningen
från skattskyldighet för utdelningen
enligt bestämmelserna i 7* 8 mom.
enligt bestämmelserna i punkt i
tr<-dje - femte styckena av anvis- f]ärde - :,jätte styckena lagen
ningarna till 54 § kommunalskatte( 1947:576) om statlig inkomstskatt
lagen (/928:370!.
2. svenskt förvaltningsföretag
al vars aktier är inregistrerade vid Stockholms fondbörs eller

!09
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b) vars aktier eller andelar till
bl vars aktier eller andelar till
minst tio procent ägs - direkt eller
minst tio procent ägs - direkt eller
indirekt - av ett svenskt förvaltindirekt - av ett svenskt förvaltning>fön:tag. vars aktier är inreginingsfi.iretag. vars aktier iir inregistrerade vid Stockholms fondbörs.
strerade vid Stockholms fondbörs.
eller av ett företag som enligt 7 .§ 8
eller av ett företag som enligt p1111kt
1 tre1Uc - femte styckena ai· 1rnl'is- 1110111 .. fJiirde - .~iiille styckena lugm om statlig inkumstskatt är fri11ingama till 54 § ko111111111w/skattekallat från skattskyldighet för utdellage11 är frikallat från skattskyldigning från förvaltningsföretaget eller
hct för utdelning från förvaltningsföretaget eller
3. utländskt företag såvida företaget - om det hade haft hemvist i
Sverige - skulle ha varit sådant företag som anges i detta stycke I.

Med förvaltningsföretag ·förstås
sådant företag som vid tillämpning
av p1111kt I ar am·isninr.arna ti/154 §
ko1111nunalskattelage11 skall i beskattningshänseende
behandlas
som förvaltningsföretag.

Med förvaltningsföretag förstås
sådant företag som vid tilliimpning
av 7 § 81110111. lai.:en om statlir. inkomstskatt skall i beskattningshiinseende behandla-; som förvaltningsföretag.

Har bolaget för beskattningsåret yrkat avdrag enligt lagen ( 1967: 94) om
avdrag vid inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning skall utdelningsbell)ppet enligt första stycket - i förekommande fall minskat med utdelning
som avses i andra stycket - minskas med det utdelningsbelopp som legat
till grund för nyssnämnda avdragsyrkande.
Denna lag träder i kraft den l januari 1985 och tillämpas första gången
vid 1986 ftrs taxering. Äldre bestämmelser skall dock fortfarande tillämpas
vid nämnda taxering i fråga om skattskyldiga som dii taxeras for beskattningsår som har pf1börjals före den I januari 1985.
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Lag om ändring i lagen (1969:630) om viss skattefrihet för utdelning
på aktie i Svensk interkontinental lufttrafik aktiebolag (SILA)
Härigenom föreskrivs att lagen ( 1969: 630) om viss skattefrihet för utdelning på aktie i Svensk interkontinental lufttrafik aktiebolag (SILA) skall ha
nedan angivna lydelse.
N111'(1rande lydelse

Föreslagen lydelse

För svenskt aktiebolag och
svensk ekonomisk förening, som i
kapitalplaceringssyfte innehar aktie
i Svensk interkontinental lufttrafik
aktiebolag !SILA) och som ej är sådant företag som avses i 54 §.fjärde
eller femte stycket kommunalskatte/agen ( 1928:3701. skall utdelning
på aktie i SILA icke utgöra skattepliktig inkomst vid taxering till statlig och kommunal inkomstskatt i
den mån sammanlagda beloppet av
utdelning. som SlLA utbetalat för
ett beskattningsår, motsvaras av utdelning ~om detta bolag under samma beskattningsftr uppburit på aktier i Aktiebolaget Aerotransport
!ABA). Vid bedömningen härav
skall av SILA verkställd utdelning
anses i första hand motsvara utdelning från ABA.

För svenskt aktiebolag och
svensk ekonomisk förening. som i
kapitalplaceringssyfte innehar aktie
i Svensk interkontinental lufttrafik
aktiebolag (SILA) och som ej är sådant företag som avses i 7 § 8 mom.
tredje stycket lagen ( 1947:576) om
statlig inkomstskatt. skall utdelning
på aktie i SILA icke utgöra skattepliktig inkomst vid taxering till statlig inkomstskatt i den mån sammanlagda beloppet av utdelning, som
SILA utbetalat för ett beskattningsår. motsvaras av utdelning som detta bolag under samma beskattningsår uppburit på aktier i Aktiebolaget
Aerotransport (ABA). Vid bedömningen härav skall av SILA verkställd utdelning anses i första hand
motsvara utdelning från ABA.

Denna lag träder i kraft den I januari 1985 och tillämpas första gången
vid 1986 års taxering. Lagen i dess äldre lydelse skall dock fortfarande
tillämpas vid nämnda taxering i fråga om skattskyldiga som då taxeras för
beskattningsår som har påhör:iats före den I januari 1985.
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Lag om ändring i lagen (1967:94) om avdrag \'id inkomsttaxeringen
för viss aktieutdelni.ng
Härigenom föreskrivs att 1 Ol:h 7 §§ lagen ( 1967: 94J om avdrag vid
inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning 1 skall ha nedan angivna lydelse.
Nu1'(1/"(i1Ulc lydelse

Föreslagen lydelse

Vid beräkning av nettointäkt av
rörelse eller jordbruksfastighet enligt
komm1111alskat1e/age11
( 1928:370) och lagen ( 1947: 576) om
statlig inkomstskatt äger sven<,kt
aktiebolag erhålla avdrag för utdelning på aktie i enlighet med bestämmelserna i denna lag. Som förutsättning för avdrag gäller att. om
aktien utgivits i samband med bolagets bildande. bolaget anmälts för
registrering efter den 31 december
1978 och. om aktien utgivits i samband med ökning av aktiekapitalet.
att beslut om ökningen anmiilts för
registrering efter nämnda dag.

Vid beräkning av nettointäkt av
rörelse eller jordbruksfastighet enligt lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt äger svenskt aktiebolag
erhålla avdrag för utdelning på aktie i enlighet med bestämmelserna i
denna lag. Som förutsättning för
avdrag gäller att. om aktien utgivits
i samband med bolagets bildande.
bolaget anmiilts för registrering efter den 31 december J 978 och. om
aktien utgivits i samband med ökning av aktiekapitalet. att beslut om
ökningen anmälts för registrering
efter nämnda dag.

H-'
Avdrag medges inte för utdelning på aktier som vid utdelningstillfallct
ägs av
a) svenskt förvaltningsföretag. om det san1manlagd<i röstetalet för företagets aktier i det utdelande bolaget - i förekommande fall tillsammans
med aktier tillhöriga bolag och förening som med hänsyn till iiganderättsförhållanden eller organisatoriska förhållanden kan anses st<'i företager
niira - motsvarar mer än hiilften av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.
eller
b) wcnskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening som inte avses
under a). om det sammanlagda röstetalet flir företagets aktier i det utdelande bolaget motsvarar en ljärdcdel eller mer av röstetalet för samtliga
aktier i bolaget och foretage[ inte visas \'ara skattskyldigt för utdelning p{1
aktierna.
Avdrag för utdelning p{1 sådana aktier i det utdelande bolaget som inte
avses i första ~tycket medges under förutsiittning att minst h;ilften av dessa
aktier iigs av ett eller flera av följande slag a\' akiieagare:
a) annan än svenskt aktiebolag. svensk ekonomi~k förening eller utländskt bolag.
b) förvaltningsföretag som inte omfattas av första styi.:kct a I.
Senaste lydebe av lagen~ rubrik i'i7X: 955.
Senas le lvdclse 1978: 955.
·'Senaste l~·dclsc i'J79: nlS.
1

0
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c) svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening som visas vara
skattskyldig för utdelning på aktierna, och
d) utliindskt bolag som skall erlägga skatt enligt kupongskattelagen
( 1970: 624) för u1 delning på aktierna med helt eller nedsatt belopp.
Vid tillämpning av denna paragraf anses aktie, som ägs av en av
bolag eller förening bildad pensions- eller personalstiftelse, innehavd av bolaget eller föreningen.
Med förvaltningsföretag förstås sådant företag som avses i punkt I
andra stycket m· anl'isningarna till
komm1111alskattc/age11
54
'1928:370).

*

Vid tillämpning av denna paragraf anses aktie, som iigs av en av
bolag eller förening bildad pensions- eller pcrsllnalstiftelse, inneha vd av bolaget eller föreningen.
Med förvaltningsföretag förstås sådant företag som avses i 7 § 8 mom.
tredje stycket lagen I 1947:576) om
statlig i11komstskatt.

Denna lag triider i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas första gången
vid 1986 {1rs taxering. Äldre bestämmelser skall dock fortfarande tillämpas
vid niimnda taxering i fråga om skattskyldiga som då taxeras för beskattningsår som har påhöi:jats före den I januari 1985.
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Lag om ändring i lagen (1970:599) om avdrag vid inkomsttaxeringen
för avgifter till Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag
Härigenom föreskrivs att lagen (1970: 599) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avgifter till Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag skall ha
nedan angivna lydelse.
Nuvarande lydelse

Fi.ireslagen lydelse

Avgifter som aktiebolag erlägger
till Värdepapperscentrafen VPC
Aktiebolag för uppgifter enligt 2 §
lagen ( 1970: 596) om förenklad aktiehantering eller enligt särskilt
uppdrag utgör avdragsgill kostnad
vid beräkning enligt kommunalskattelagen I 1928:370) och lagen
(1947: 576) om statlig inkomstskatt
av nettointäkt av den förvärvskälla
som utgör det utbetalande bolagets
huvudsakliga verksamhet.

Avgifter som aktiebolag erlägger
till Värdepapperscentralen VPC
Aktiebolag för uppgifter enligt 2 §
lagen (1970: 596) om förenklad aktiehantering eller enligt särskilt
uppdrag utgör avdragsgill kostnad
vid
beräkning
enligt
lagen
( 1947: 576) om statlig inkomstskatt
av nettointäkt av den förvärvskälla
som utgör det utbetalande bolagets
huvudsakliga verksamhet.

Denna lag träder i kraft den I januari 1985 och tillämpas första gången
vid 1986 års taxering. Lagen i dess äldre lydelse skall dock fortfarande
tillämpas vid nämnda taxering i fråga om skattskyldiga som då taxeras för
beskattningsår som har påbörjats före den I januari 1985.

8 Riksdagen 1984185. 6saml. Nr 23
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Förslag till

Lag om ändring i lagen (1973:278) om avdrag vid inkomsttaxeringen
för bidrag till Stiftelsen Bostadskooperationens garantifond, m.m.
Härigenom föreskrivs att ! och 3 §§ lagen (1973: 278) om avdrag vid
inkomsttaxeringen för bidrag till Stiftelsen Bostadskooperationens garantifond, m.m. skall ha nedan angivna lydelse.

Föreslagen lydelse

Numrande lydelse
I§

Bidrag. som lämnas till Stiftelsen
Bostadskooperationens
garantifond, utgör avdragsgill kostnad vid
beräkning enligt kommunalskattelagen
(1928:370)
och
lagen
(1947: 576) om statlig inkomstskatt
av nettointäkt av den förvärvskälla
som utgör givarens huvudsakliga
verksamhet. Vad nu sagts gäller
icke bidrag, som lämnas av sådan
hostadsförening eller sådant bostadsaktiebolag som avses i punkt 3
m· a111·i.rningama till 24 § kommunalskattelagen ( 1928:370).

Bidrag. som lämnas till Stiftelsen
Bostad skooperationens
garantifond. utgör avdragsgill kostnad vid
beräkning enligt kommunalskattelagen
(1928:370)
och
lagen
( 1947: 576) om statlig inkomstskatt
av nettointäkt av den förvärvskälla
som utgör givarens huvudsakliga
verksamhet. Vad nu sagts gäller
icke bidrag. som lämnas av sådan
hostadsförening eller sådant bostadsaktiebolag som avses i 2 §
71110111. lagen (1947:576) om statlig
inkomstskall.

Skattskyldig, som vill erhålla avdrag enligt första stycket. skall vid
självdeklaration foga intyg från stiftelsen om bidragsbeloppets storlek.

Medel. som utbetalas från stiftelsen för att tiicka kostnader för outhyrda lägenheter. skall hos mottagaren upptagas som skattepliktig
intiikt för det beskattningsi!r då
medlen kommit honom till godo.
Bidrag. som lämnas till sådan bostadsförening eller sådant bostadsaktiebolag som avses i punkt 3 111·
am·i.rningarna till 24 § kommunalska11c/agen (1928:370). utgör dock
icke skattepliktig intäkt.

Medel. som utbetalas fr{111 stiftelsen för att täcka kostnader för outhyrda lägenheter. skall hos mottagaren upptagas som skattepliktig
intäkt för det beskattningsår då
medlen kommit honom till godo.
Bidrag. som lämnas till sådan bostadsförening eller sådant bostadsaktiebolag som avses i 2 § 7 mom.
lagen I 1947:576) om statlig inkomstskatt. utgör dock inte skattepliktig intäkt.

Denna lag träder i kraft den I januari 1985.
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10 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1963:173) om avdrag för avgifter till stiftelsen Svenska Filminstitutet,m.m.
Härigenom föreskrivs att 2 §lagen (1963: 173) om avdrag för avgifter till
stiftelsen Svenska Filminstitutet, m. m. 1 skall ha nedan angivna lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

2§
Stiftelsen är icke skyldig att erlägga skatt för inkomst eller förmögenhet i vidare mån än vad avser
kommunal inkomstskatt för inkomst av fastighet.

Stiftelsen är inte skyldig att erlägga skatt för inkomst eller förmögenhet i vidare mån än vad avser
inkomstskatt för inkomst av fastighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas första gången
vid 1986 års taxering; 2 § i dess äldre lydelse skall dock fortfarande
tillämpas vid nämnda taxering om stiftelsen då taxeras för beskattningsår
som har påbörjats före den 1 januari 1985.

1

Senaste lydelse av lagens rubrik 1982: 444.
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Förslag till

Lag om ändring i skogskontolagen (1954:142)
Härigenom föreskrivs att I och H§ skogskontolagen(1954:,142) 1 skall ha
nedan angivna lydelse.

Nul'arande

lyde/.~e

Vid taxering till kommunal och
statlig inkomstskatt kan fysisk person. dödsbo och familje stiftelse, på
de villkor och i den omfattning som
anges i denna lag, få uppskov med
beskattning av intäkt av skogsbruk
för medel som sätts in på ett särskilt
bankkonto (skogskonto eller skogsskadekonto). Uppskov medges inte
delägare i handelsbolag eller i
dödsbo, för vilket reglerna om hnndelsbolag skall tillämpas, för inkomst av bolagets eller dödsboets
verksamhet.

Föreslagen lydelse

Vid taxering till kommunal och
statlig inkomstskatt kan fysisk person och dödsbo som m·ses i JO § 1
mom. lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt. på de villkor och i
den omfattning som anges i denna
lag, få uppskov med beskattning av
intäkt av skogsbruk för medel som
sätts in på ett särskilt bankkonto
(skogskonto eller skogsskadekonto). Uppskov medges inte delägare i handelsbolag eller i dödsbo,
för vilket reglerna om handelsbolag
skall tillämpas, för inkomst av bolagets eller dödsboets verksamhet.

Uppskov för insättning på skogsskadekonto medges endast om stormfällning. brand. insektsangrepp eller liknande händelse har medfört att mer
än en tredjedel av förvärvskällans skog bör avverkas tidigare än vad som
annars skulle ha varit fallet och om den skattskyldige med intyg från
skogsvårdsstyrelsen i länet eller på annat sätt visar att den huvudsakliga
delen av beskattningsårets skogsintäkter hänför sig till avverkning som nu
har sagts.
Uppskov för insättning på skogsskadekonto medges inte om den skattskyldige för det beskattningsår och den förviirvskälla som uppskovet avser
också yrkar uppskov för insättning på skogskonto.
Har uppskov för insättning på skogsskadekonto vägrats på grund av att
de i andra stycket angivna villkoren inte varit uppfyllda får den skattskyldige. när taxeringen har vunnit laga kraft. anföra besvär med yrkande om
uppskov för insättning på skogskonto i särskild ordning. Besvären skall ha
inkommit senast sex månader efter det att taxeringen har vunnit laga kraft.
Med hank avses i denna lag riksbanken. affärsbank. sparbank samt
föreningshank.
En skattskyldig far för ett visst beskattningsår och en viss förvärvskälla
göra insättning på endast ett skogskonto eller skogsskadekonto. Har den
skattskyldige i strid mot denna bestämmelse gjort insättning på skogskonto
eller skogsskndekonto i mer än en bank medges uppskov endast för insättning på det först öppnnde kontot.

1

Lagen omtryckt 1982: 32.'i.
Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 263.
2
Senaste lydelse 19l:C: 325.
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Föres/axen lydt!lse
2§3

Beträffande viss förvärvskälla får uppskovet för ett och samma beskattningsår. om annat ej följer av andra och tredje styckena. avse högst ett
belopp motsvarande summan av
a) sextio procent av den på beskattningsåret belöpande köpeskillingen
för skog, som har avyttrats genom upplåtelse av avverkningsrätt,
bJ fyrtio procent av den på beskattningsåret belöpande köpeskillingen
för avyttrade skogsprodukter samt
c) fyrtio procent av saluvärdet av skogsprodukter, som under beskattningsåret har tagits ut för förädling i egen rörelse.
Medför stormfällning. brand. insektsangrepp eller liknande händelse att
en betydande del av förvärvskällans skog bör avverkas tidigare än vad som
annars skulle ha varit fallet. får skattskyldig, om och i den mån han med
intyg från skogsvårdsstyrelsen i länet eller på annat sätt visar att intäkt
hänför sig till avverkning som nu har sagts, uppskov med högst ett belopp
motsvarande summan av
a) åttio procent av den på beskattningsåret belöpande köpeskillingen för
skog, som har avyttrats genom upplåtelse av avverkningsrätt,
b) femtio procent av den på beskattningsåret belöpande köpeskillingen
för avyttrade skogsprodukter samt
c) femtio procent av saluvärdet av skogsproduktcr. som under beskattningsåret har tagits ut för förädling i egen rörelse.
Uppskov med belopp som anges i andra stycket medges också i fråga om
sådan ersättning för skog eller skogsprodukter som avses i punkt 4 tredje
stycket av anvisningarna till 35 § kommunalskattelagen (1928: 370).
Vid tillämpningen av första - tredje styckena avses med köpeskilling
även försäkringsersättning för skog och skogsprodukter.
Uppskov medges inte !lled så stort belopp att underskott i förvärvskällan
uppkommer vid beräkning av nettointäkt enligt kommunalskattelagen.
Har i förvärvskällan redovisats
utdelning från samfällighet, som
avses i 53 § I mom. första' stycket.f)
kommunalskattelaxen.
medges
uppskov för den del av utdelningen
som härrör från intäkt av skogsbruk
i samfälligheten under det beskattningsår som utdelningen hänför sig
till på samma sätt som om denna
del utgjort intäkt av skogsbruk,
som den skattskyldige drivit själv.

Har i förvärvskällan redovisats
utdelning från samfällighet. som
avses i 6 § I mom. b lagen
( 1947:576) om .l'tatlix inkomstskatt,
medges uppskov för den del av utdelningen som härrör från intäkt av
skogsbruk i samfälligheten under
d.et beskattningsår som utdelningen
hänför sig till på samma sätt som
om denna del utgjort intäkt av
skogsbruk, som den skattskyldige
drivit själv.

Denna lag träder i kraft den I januari 1985 och tillämpas första gången
vid 1986 års taxering. Äldre bestämmelser skall dock fortfarande tillämpas
vid nämnda taxering i fråga om skattskyldiga som då taxeras för beskattningsår som har påbörjats före den I januari 1985.

3

Senaste lydelse 1982: 325.
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Förslag till

Lag om ändring i lagen (1979:609) om allmän investeringsfond
Härigenom föreskrivs att 1 och 11 §§ lagen ( 1979: 609) om allmän investeringsfond skall ha nedan angivna lydelse.

N111·arande lydelse

Föreslagen lydelse

Vid beräkning av nettointäkt av
fastighet eller av rörelse enligt kommunalskattelagen (1928:370) och
lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt har svenskt aktiebolag,
svensk ekonomisk förening, svensk
sparbank och svensk ömsesidig
skadeförsäkringsanstalt rätt till avdrag enligt denna lag för belopp
som i räkenskaperna har avsatts till
allmän investeringsfond. Sparbank
får i balansräkningen ta upp allmän
investeringsfond under benämningen investeringskonto.
Bostadsföretag som avses i 24 §
3 mom. kommunalskattelagen kan
inte få avdrag för avsättning till investeringsfond.

Vid beräkning av nettointäkt av
fastighet eller av rörelse enligt lagen (1947: 576) om sta~lig inkomstskatt har svenskt aktiebolag,
svensk ekonomisk förening, svensk
sparbank och svensk ömsesidig
skadeförsäkringsanstalt rätt till avdrag enligt denna lag för belopp
som i räkenskaperna har avsatts till
allmän investeringsfond. Sparbank
får i balansräkningen ta upp allmän
investeringsfond under benämningen investeringskonto.
Bostadsföretag som avses i 2 §
.7 mom. lagen om statlig inkomstskatt kan inte få avdrag för avsättning till investeringsfond.

Ett företag kan för visst beskattningsår inte få avdrag för avsättning till
allmän investeringsfond i mer än en förvärvskälla.
11 §2
Allmän investeringsfond skall återföras till beskattning om
a) fonden har tagits i anspråk utan tillstånd och det inte är fråga om fall
som avses i 9 § andra stycket,
b) medel har tagits ut från konto för investering med stöd av beslut enligt
4 § ol:h en mot de utbetalade medlen svarande del av fonden inte har tagits i
anspråk i enlighet med beslutet,
c) medel har tagits ut från konto för investering med stöd av 9 § första
stycket och fonden inte har tagits i anspråk i enlighet med 9 § andra
stycket,
d) företaget har träffat avtal om överlåtelse eller pantsättning av medel
på konto för investering,
e) företaget vid beskattningsårets utgång inte driver jordbruk, skogsbruk, fastighetsförvaltning eller rörelse,
f) företaget genom fusion enligt 14kap. aktiebolagslagen (1975: 1385),
96 § I mom. lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar eller 78 § lagen

1
Senaste lydelse 1983: 1087.
c Senaste lydelse 1983: J087.
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Fiiresla[<en lydelse

(1955: 416) om sparbanker skall anses upplöst och fonden inte enligt fjärde
stycket har övertagits av det övertagande företaget,
g) beslut har fattats att företaget skall träda i likvidation eller
h) beslut har meddelats att företaget skall försättas i konkurs.
Återföringen till beskattning skall göras i den förvärvskälla vari avsättningen har gjorts.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, statens industriverk
kan. om särskilda skäl föreligger, medge att allmän investeringsfond, som
skall återföras till beskattning enligt första stycket e), får behållas under
viss tid. Efter utgången av denna tid skall den kvarstående fonden återföras till beskattning i enlighet med vad nyss sagts.
Vid sådan fusion, som avses i
28 § 3 mom. kommunalskattelagen
( 1928:370), får moderbolaget eller
den övertagande föreningen i beskattningsavseende överta allmän
investeringsfond. Har fonden övertagits skall det anses som om moderbolaget eller den övertagande
föreningen gjort inbetalning till
riksbanken den dag då dotterbolaget eller den överlåtande föreningen gjorde inbetalningen. Vad som
har sagts nu gäller även i fråga om
fusion enligt 78 § lagen om sparbanker.

Vid sådan fusion, som avses i 2 §
4 mom. första
stycket lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt,
får moderbolaget eller den övertagande föreningen i beskattningsavseende överta allmän investeringsfond. Har fonden övertagits skall
det anses som om moderbolaget eller den övertagande föreningen
gjort inbetalning till riksbanken den
dag då dotterbolaget eller den överlåtande föreningen gjorde inbetalningen. Vad som har sagts nu gäller
även i fråga om fusion enligt 78 §
lagen om sparbanker.

Vad i första - fjärde styckena sägs om allmän investeringsfond skall i
förekommande fall gälla del av sådan fond.
Denna lag träder i kraft .den l januari 1985 och tillämpas första gången
vid 1986 års taxering. Äldre bestämmelser skall dock fortfarande tillämpas
vid nämnda taxering i fråga om skattskyldiga som då taxeras för beskattningsår som har påbörjats före den I januari 1985.
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Förslag till

Lag om ändring i lagen (1981:296) om eldsvådefonder
Härigenom föreskrivs att 8 § lagen ( 1981: 296) om eldsvådefonder skall
ha nedan angivna lydelse.

Nlll•arande lydelse

Föreslagen lydelse

8§
Eldsvådefond skall återföras till beskattning om
I) fonden har tagits i anspråk i strid med 4 och 5 §§,
2) hela eller den huvudsakliga delen av den förvärvskälla, där avsättningen till fonden har gjorts, under beskattningsåret har överlåtits eller
verksamheten har upphört,
3) det företag som innehar fonden skall anses upplöst genom fusion
enligt 14kap. aktiebolagslagen (1975: 1385) eller 96§ I mom. lagen
(1951: 308) om ekonomiska föreningar eller 78 § lagen (1955: 416) om sparbanker och fonden inte enligt femte stycket har övertagits av det övertagande företaget,
4) beslut har fattats om att det företag som innehar fonden skall träda i
likvidation,
5) beslut har meddelats om att den skattskyldige skall försättas i konkurs, eller
6) fonden inte har tagits i anspråk senast under det beskattningsår, för
vilket taxering sker under tredje taxeringsåret efter det då avdrag för
avsättningen har medgetts.
Med överlåtelse som avses i första stycket 2) likställs att hela eller en del
av den förvärvskälla där avsättningen har gjorts tillfallit en ny ägare genom
bodelning eller genom arv eller på grund av förordnande i testamente.
Riksskatteverket får dock, om det finns särskilda skäl, medge att eldsvådefonden i stället för att återföras till beskattning övertas av förvärvskällans
nye ägare. I fråga om sådant medgivande skall bestämmelserna i 10 §tredje
och tjärde styckena tillämpas.
Återföring till beskattning skall göras i den förvärvskälla där avsättningen har gjorts.
Riksskatteverket kan, om det finns särskilda skäl, medge att eldsvådefond som skall återföras till beskattning enligt första stycket 6) får behållas
under viss tid, dock längst till och med det beskattningsår för vilket
taxering sker under sjätte taxeringsåret efter det då avdrag för avsättningen har medgetts.
Vid sådan fusion, som avses i
28 § 3 mom. kommunalskattelagen
( 1928:370), får moderbolaget eller
den övertagande föreningen i beskattningsavseende överta eldsvådefond. Har fonden övertagits skall
det anses som om moderbolaget eller den övertagande föreningen har
gjort avsättningen under det beskattningsår, då avsättningen skett
hos dotterbolaget eller den överlå-

Vid sådan fusion, som avses i 2 §
4 mom. fiJrsta stycket lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt.
får moderbolaget eller den övertagande föreningen i beskattningsavseende överta eldsvådefond. Har
fonden övertagits skall det anses
som om moderbolaget eller den
övertagande föreningen har gjort
avsättningen under det beskattningsår, då avsättningen skett hos
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Nuwirande lydelse

Föreslagen lydelse

tande föreningen. Vad som har
sagts nu gäller även i fråga om fusion enligt 78 § lagen om sparbanker.

dotterbolaget eller den överlåtande
föreningen. Vad som har sagts nu
gäller även i fråga om fusion enligt
78 § lagen om sparbanker.

Vad i första - femte styckena sägs om eldsvådefond skall i förekommande fall gälla en del av sådan fond.
Mot riksskatteverkets beslut enligt andra och fjärde styckena får talan
inte föras.
Denna lag träder i kraft den l januari 1985.
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Förslag till

Lag om ändring i lagen (1967:752) om avdrag vid inkomsttaxeringen
för avsättning till fond för återanskaffning av fastighet
Härigenom föreskrivs att 8 §lagen ( 1967: 752) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avsättning till fond för återanskaffning av fastighet 1 skall ha
nedan angivna lydelse.

Nul'arande lydelse

Föreslagen lydelse
8 §2

Har skattskyldig tagit avsatta medel i anspråk i annan ordning än enligt
4 § eller har den skattskyldige trätt i likvidation eller skattskyldigt dödsbo
skiftats. återföres de avsatta medlen till beskattning för det beskattningsår,
då medlen togs i anspråk eller beslutet om likvidationen fattades eller
skiftet ägde rum. Till beloppet lägges därvid ränta enligt de grunder som
anges i 7 §. I fall av likvidation eller skifte beräknas dock räntan efter
endast två procent.
Uppgår genom fusion aktiebolag eller förening (dotterföretag) i annat
aktiebolag respektive annan förening (moderföretag) upptages medel, som
dollerföretaget avsatt till återanskaffningsfond, till beskattning hos dotterföretaget för det beskattningsår. då rättens tillstånd till fusionen registreras, i den mån fonden icke övertagits enligt tredje stycket. Till beloppet
lägges därvid ränta efter två procent om året enligt de grunder som anges i
7 §.
Vid fusion som avses i 28 §
3 mom. första eller andra stycket
komm11na/skattelagen får moderföretaget vid tillämpning av denna
lag övertaga återanskaffningsfonden hos dotterföretaget. Därvid
anses som om fondens medel avsatts hos moderföretaget under det
år då dotterföretaget avsatte medlen.

Vid fusion som a·vses i 2 § 4 mom.
första stycket lagen ( 1947:576) om
statlig inkomstskatt får moderföretaget vid tillämpning av denna lag
övertaga
återanskaffningsfonden
hos dotterföretaget. Därvid anses
som om fondens medel avsatts hos
moderföretaget under det år då dotterföretaget avsatte medlen.

När medel upptages till beskattning enligt denna paragraf, äger 7 § tredje
stycket motsvarande tillämpning.
Denna lag träder i kraft den J januari 1985.

1

Senaste lydelse av lagens rubrik 1976: 345.
lydelse 1976: 345.

~Senaste
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Förslag till

Lag om ändring i förordningen (1967:96) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avsättning till särskild nyanskatTningsfond, m.m.
Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1967: 96) om avdrag vid
inkomsttaxeringen för avsättning till särskild nyanskaffningsfond. m. m.
dels att i I, 3 och 5 §§ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen",
dels att i 4, 7, 8, 10 och 11 §* ordet "förordning" skall bytas ut mot
"lag',,

dels att rubriken till förordningen samt 6 § skall ha nedan angivna lydelse.

Lag om särskild nyanskatTningsfond
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
6§

Har skattskyldig tagit särskild nyanskaffningsfond i anspråk i annan
ordning än enligt 3 §,eller har skattskyldig trätt i likvidation eller skattskyldigt dödsbo skiftats,återföres till fonden avsatta medel till beskattning för
det beskattningsår, varunder fonden tagits i anspråk eller beslutet om
likvidationen fattats eller skiftet ägt rum. Till beloppet lägges därvid ränta
enligt de grunder som angivits i 5 §. I fall av likvidation eller skifte beräknas dock räntan efter endast två procent.
Har aktiebolag eller förening genom fusion uppgått i annat företag,
återföres särskild nyanskaffningsfond hos det förra företaget, om den icke
enligt tredje stycket övertagits av det senare företaget, till beskattning för
det beskattningsår, varunder rättens tillstånd till fusionen registrerats. Till
beloppet lägges därvid ränta efter två procent om året enligt de grunder
som angivits i 5 §.
Vid fusion enligt 28§ Jmom.
första eller andra stycket kommunalskattelagen får moderbolaget eller den övertagande föreningen i
beskattningsavseende övertaga särskild nyanskaffningsfond. Därvid
anses som om fonden avsatts hos
modert>olaget eller den övertagande föreningen under det beskattningsår, då avsättningen skett
hos dotterbolaget eller den överlåtande föreningen

Vidfusionen1igt2§4mom.första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt får moderbolaget
eller den övertagande föreningen i
beskattningsavseende övertaga särskild nyanskaffningsfond. Därvid
anses som om fonden avsatts hos
moderbolaget eller den övertagande föreningen under det beskattningsår då avsättningen skett
hos dotterbolaget eller den överlåtande föreningen.

Vid återföring av medel till beskattning enligt denna paragraf äger 5 §
tredje stycket motsvarande tillämpning.
Denna lag träder i kraft den I januari 1985.
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16 Förslag till
Lag om ändring i förordningen (1954:40) om särskild investeringsfond för avyttrat fartyg m.m.
Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen ( 1954: 40) om särskild
investeringsfond för avyttrat fartyg m. m. 1
del.1· att i 1-5 och 9-14 §§ordet "förordning" skall bytas ut mot "lag··,
dels att rubriken till förordningen samt 7 § skall ha nedan angivna lydelse.

Lag om särskild fartygsfond
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
7 §2

Har investeringsfond tagits i anspråk i annan ordning än i 4 § sägs eller
har den som verkställt fondavsättning trätt i likvidation, skola till fonden
avsatta medel återföras till beskattning för det beskattningsår, varunder
fonden tagits i anspråk eller beslutet om likvidation fattats.
Har aktiebolag eller förening genom fusion uppgått i annat företag, skall
investcringsfond hos det förra företaget, därest den icke enligt tredje
stycket övertagits av det senare företaget, återföras till beskattning för det
beskattningsår, varunder rättens tillstånd till fusionen registrerats.
Vid sådan fusion, som i 28 9
3 mom. j()rsta elier undra stycket
kommunalskattelagen avses. må
moderbolaget eller den övertagande föreningen i beskattningsavseendc övertaga investeringsfond,
därest garantiförbindelse avseende
dotterbolaget eller den överlåtande
föreningen ändras att avse moderbolaget eller den övertagande föreningen. Därvid skall så anses som
om fonden avsatts hos moderbolaget eller den övertagande föreningen under det beskattningsår, då avsättningen skett hos dotterbolaget
eller den överlåtande föreningen.

Vid sådan fusion. som i 2 §
4 mum. första
stycket lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt
avses, må moderbolaget eller den
övertagande föreningen i beskattningsavseende övertaga investeringsfond, därest garantiförbindelse
avseende dotterbolaget eller den
överlåtande föreningen ändras att
avse moderbolaget eller den övertagande föreningen. Därvid skall så
anses som om fonden avsatts hos
moderbolaget eller den övertagande föreningen under det beskattningsår, då avsättningen skett
hos dotterbolaget eller den överlåtande föreningen.
Har oskiftat dödsbo fondavsättHar dödsbo fondavsättning enligt
ning enligt denna förordning, skola
denna lag, skall fondmedlen återfondmedlen återföras till beskattföras till beskattning senast det beskattningsår, under vilket dödsboet
ning senast det beskattningsår, under vilket dödsboet skiftas.
skiftas.
Då till investeringsfond avsatia medel återföras till beskattning enligt ·
bestämmelserna i denna paragraf, skall till beloppet läggas ränta, beräknad
enligt i 6 § första stycket angivna grunder.
Denna lag träder i kraft den I januari 1985.
1

Senaste lydelse av
I § 1969: 632
förordningens rubrik 1969: 632.
~ Senaste lydelse 1957: 76.
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Förslag till

Lag om ändring i lagen (1983:1086) om vinstdelningsskatt

§*

Härigenom föreskrivs att I. 3 och 4
lagen ( 1983: 1086) om vinstdelningsskatt skall ha nedan angivna lydelse.

Fiireslagen lydelse

Numrande lydelse
I§

Svenska aktiebolag, svenska
ekonomiska föreningar, svenska
sparbanker och svenska ömsesidiga
skadcförsäkringsanstalter skall erlägga vinstdelningsskatt enligt denna lag. Skatt skall dock inte erläggas av livförsäkringsanstalter och
inte heller av bostadsförctag som
avses i 24 § 3 mom. kommunalskatte/agen ( 1928:370) eller av företag
som avses i 53 § I mom. första
stycket d nämnda lag.
Skatten tillfaller staten och fors till

Svenska aktiebolag. svenska
ekonomiska föreningar, svenska
sparbanker och svenska ömsesidiga
skadeförsäkringsanstalter skall erlägga vinstdelningsskatt enlig! denna lag. Skatt skall dock inte erläggas av livförsäkringsanstalter och
inte heller av bostadsföretag som
avses i 2 § 7 mom. lagen (19../7:576)
om statlig inkomstskatt eller av företag som avses i 7 § 4 mom.
nämnda lag.
allmänna pensionsfonden.

3*
Det nominella resultatet är företagets beskattningsbara inkomst eller
beräknade förlust vid taxeringen till statlig inkomstskatt sedan detta belopp minskms med beskattningsårets inkomstskatt samt, i den mån inkomsten eller förlusten påverkats av nedan angivna poster,
I. ökats med påförd kommunalskatt,
2. minskats med restituerad, avkortad eller avskriven kommunalskatt,
3. ökats med avdrag för tidigare års förlust.
4. ökats med avdrag för aktieutdelning,
5. ökats med investeringsavdrag, särskilt forskningsavdrag och exportkreditavdrag,
6. ökats med belopp varmed lagerreserv. resultatutjämningsfond eller
annan liknande reserv ökat samt
7. minskats med belopp varmed lagerreserv, resultatutjämningsfond eller anr.an liknande reserv minskat.
Med beskattningsårets inkomstskatt avses summan m· 32 procent
av företagets till statlig inkomstskatt beskattningsbara inkomst och
30 procent m· Ji>rctaget.1· till kommunal inkomstskatt heskattningshara inkomst.

Med beskattningsårels inkomstskatt avses 52 procent av företagets
till statlig inkomstskatt beskattningsbara inkomst.

4*
lnflationsavdragct för inventarier ~ir inventariernas skattemiissiga restvärde vid beskattningsarets ingång multiplicerat med det enligt 7 § fastsWllda inflations talet för beskattnings[1ret. Med inventarier avses tillgångar
som behandlas enligt bestämmelserna punkterna 3 - 6 av anvisningarna
till 29 kommunalskattelagen ( 1928: 370).

*
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Inflationsavdraget för byggnader
utgör skillnaden mellan realt beräknade värdeminsknings- och utrangeringsavdrag och de avdrag för
byggnader som företaget tillgodoräknats enligt punkterna 3 och 6 av
anvisningarna till 22 §. punkterna 2
a och 4 av anvisningarna till 25 §
och punkt 7 av anvisningarna till
29 § kommunalskattelagen.

Inflationsavdraget för byggnader
utgör skillnaden mellan realt beräknade värdeminsknings- och utrangeringsavdrag ech de avdrag för
byggnader som företaget tillgodoräknats enligt punkterna 3 och 6 av
anvisningarna till 22 §. punkterna 2
a. 2 b och 4 av anvisningarna till
25 § och punkt 7 av anvisningarna
till 29 § kommunalskattelagen.

Inflationsavdraget för markanläggningar utgör skillnaden mellan realt
beräknade värdeminsknings- och utrangeringsavdrag och de avdrag för
markanläggningar som företaget tillgodoräknats enligt punkterna 4 och 6
av anvisningarna till 22 § och punkt 16 av anvisningarna till 29 § kommunalskattelagen.
De reala avdragen beräknas genom att tillgodoräknade avdrag multipliceras med det enligt 7 § fastställda omräkningstalet avseende det beskattningsår då byggnaden eller markanläggningen anskaffades.
Inflationsavdrag enligt denna paragraf medges inte i fråga om egendom
som utgör omsättningstillgång i rörelse.
Denna lag träder i kraft den I januari 1985 och tillämpas såvitt gäller 4 §
första gången vid 1985 års taxering och såvitt gäller I och 3 §§ första
gången vid 1986 års taxering. Äldre bestämmelser i I och 3 §§ skall dock
fortfarande tillämpas vid 1986 års taxering i fråga om skattskyldiga som då
taxeras för beskattningsår som har påbörjats före den I januari 1985.
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Förslag till

Lag om ändring i förordningen (1933:395) om ersättningsskatt
Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen ( 1933: 395) om ersättningsskatt
dels att i 4 § samt punkterna I och 3 av anvisningarna ordet ''förordning" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "lag" i motsvarande form,
dels att rubriken till förordningen samt 1 och 3 ~§ skall ha nedan angivna
lydelse.

Lag om ersättningsskatt
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
I§

Har svenskt aktiebolag eller
svensk ekonomisk förening, vars
verksamhet väsentligen består i förvaltning av fastighet eller av värdepapper eller annan därmed likartad
lös egendom. eller sådant företag,
som enligt 64 § 2 mom. kommunulskattelagen skall. ändå att dess säte
är i utlandet, i beskattningsavseende betraktas såsom svensk
ekonomisk förening, vid disponerandet av sin vinst för visst verksamhetsår underlåtit att besluta
vinstutdelning, ehuru sådan underlåtenhet icke skäligen kan anses påkallad av företagets ställning, eller
ock beslutat vinstutdelning med belopp, som med hänsyn till ställningen må anses mer än skäligt ringa,
och göra omständigheterna sannolikt att ett väsentligt syfte härvid
varit att bereda fysiska personer.
vilka ägt del i företaget. lindring i
deras beskattning här i riket, skall
av företaget erläggas särskild skatt
till staten, benämnd ersättningsskatt.

Har svenskt aktiebolag eller
svensk ekonomisk förening, vars
verksamhet väsentligen består i förvaltning av fastighet eller av värdepapper eller annan därmed likartad
lös egendom. eller sådant företag.
som enligt 3 .~ tredje stycket lagen
( 1947:576) om statlig inkomstskatt
skall, ändå att dess säte är i utlandet, i beskattningsavseende betraktas såsom svensk ekonomisk förening, vid disponerande! av sin
vinst för visst verksamhetsår underlåtit att besluta vinstutdelning.
ehuru sådan underlåtenhet icke
skäligen kan anses påkallad av företagets ställning, eller ock bt:slutat
vinstutdelning med belopp. som
med hänsyn till ställningen må
anses mer än skäligt ringa. och göra
omständigheterna sannolikt att ett
väsentligt syfte härvid varit att bereda fysiska personer. vilka ägt del
i företaget. lindring i deras beskattning här i riket. skall av företaget
erläggas särskild skatt till staten.
benämnd ersättningsskatt.

Taxering till ersättningsskalt
skall ske i den kommun, som enligt
kommunalskattelagen utgör företagets hemortskommun.

Taxering till ersättningsskatt
skall ske i den kommun, som enligt
14 ~ I mo111. lug1'11 ( 19./7:576) 0111
statlig i11ko111st.1ka11 är företagets
hemortskommun.

Denna lag träder i kraft den I januari 1985.
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Förslag till

Lag om ändring i lagen (l 984:000) om statlig fastighetsskatt
Härigenom föreskrivs
skatt
dels att nuvarande 2 dels att I§, den nya
nedan angivna lydelse.
dels att i lagen skall
lydelse.

i fråga om lagen (1984: 000) om statlig fastighets8 §§ skall betecknas 3 - 9 §§,
3 § och ikraftträdandebestämmelserna skall ha
införas en ny paragraf. 2 §. av nedan angivna

Föreslagen lydelse

Lydelse c11ligt prop. 1984185:18
I§

Till ji1stighctsskatt skattepliktiga
fi1stigheter iir sädana som vid fastighetstaxeringen betecknas som
småhusenhet, hyreshusenhet eller
lantbruksenhet om på lantbruksenheten finns vad som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhus,
hyreshus. tomtmark för småhus eller tomtmark för hyreshus. Från
skatteplikt undantas fastighet som
året före taxeringsåret inte rnrit
skattepliktig enligt fiistighetstaxeringslagen ( 1979:1152).

De11 som 1·id taxering till kommunal i11kom.1·tskat1 skall ta upp garantibelopp fi'ir fastighet som inko111.1·t skall betala fastighets.skatt
Fir fastigheten om den vid fastighetstaxeringen betecknas som småhusenhet, hyreshusenhet eller lantbruksenhet om på lantbruksenhcten finns vad som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhus, hyreshus. tomtmark för småhus eller
tomtmark för hyreshus.

Skattskyldig till ji1stighetsskatt
iir ägare11 till fastigheten eller de11
som enligt I kap. 5 § fastighetstaxerings/agen (1979:1152) skall anses
som ägarr.
Fastighetsskatt beräknas fiir beskattningsår. Omfattar beskattningsåret kol'tare eller liingre tid iin
toll' månader eller har fastighete11
fön•ärmts eller a1·yttrats under beskattningsåret, skall underlaget för
fastighetsskatten jämkas med hänsyn härtill.

3*
Fa~tighetsskatten

utgör för vai:je beskattningsår
a) :?. procent av taxeringsvärdet om intäkt av fastigheten beräknas enligt
:?.4 ~ I mom. kommunalskattelagcn ( 1928: 370) och fastigheten utgör hyreshusenhet.
bl 2 procent av en tredjedel av taxeringsvärdet om intäkt av fastigheten
beriiknas enligt 24 I mom. kommunal skattelagen och fastigheten utgör
smtthuscnhet.

*
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Föreslagen lydelse

c) 1,4 procent av en tredjedel av taxeringsvärdet om intäkt av fastigheten
beräknas enligt 24 ~ 2 mom. kommunalskattelagen.
dl 1,4 procent av taxeringsvärdet
om intäkt av fastigheten beräknas
enligt 24 § 3 mom. komm11nalskatteiaf?er1 och fastigheten utgör hyreshusenhet.
e) 1.4 procent av en tredjedel av
taxeringsvärdet om intäkt av fastigheten beräknas enligt 24 §
3 mom. kommunalskattelagen och
fastigheten utgör småhusenhet.

d) 1,4 procent av taxeringsvärdet
om intäkt av fastigheten beräknas
enligt 2 § 7 mom. lagen (/947:576)
om statlig inkomstskatt och fastigheten utgör hyreshusenhet.
el 1,4 procent av en tredjedel av
taxeringsvärdet om intäkt av fastigheten beräknas enligt 2 § 7 mom.
. lagen om statlig inkomstskatt och
fastigheten utgör smähusenhet,

f) 2 procent av bostadsbyggnadsvärde och tomtmarksvärde avseende
hyreshus på lantbruksenhet.
gl 2 procent av en tredjedel av bostadsbyggnadsvärde och tomtmarksvärdc avseende småhus på lantbruksenhet,
hJ 2 procent av taxeringsvärdet om hyreshusenhet enligt 4 kap. 11 §
andra stycket fastighetstaxeringslagen (1979: 1152) skall ha beskattningsnaturen jordbruksfastighet.
i) 2 procent av en tredjedel av taxerin·gsvärdet om småhusenhet enligt
4 kap. 11 andra stycket fastighetstaxeringslagen skall ha beskattningsnaturen jordbruksfastighet.
j) 2 procent av taxeringsvärdet om intäkt av fastigheten utgör intäkt av
rörelse enligt kommunalskattelagcn och fastigheten utgör hyreshusenhet.
k) 2 procent av en tredjedel av taxeringsvärdet om intäkt av fastigheten
utgör intäkt av rörelse enligt kommunalskattelagen och fastigheten utgör
småhusenhet.

*

Till den del taxeringsvärdet av en
fastighet. som ägs av en i 30 § 2 eller
5 mum. kommunalskatte/agen angi1·en li1/('irsiikringsanstalt. belöper
pt1 verksamhet avseende sådana
pensionsförsäkringar eller avgångsbidragsförsäkringar som nämns i
30 § 2 mom. samma lag. skall dock
procenttalet. i stället för vad som
därom föreskrivs i första stycket j
eller k. utgöra 1,4.

Till den del taxeringsvärdet av en
fastighet. som ägs av sådan inländsk eller utliindsk lii:fi'irsiikringsanstalt som m·ses i 2 § 6 mom. lagen om statlig inkomstskatt. belöper på verksamhet avseende
sådana pensionsförsäkringar eller
nämns i 2 § 6 mom. tredje stycket
samma lag, skall dock procenttalet. i
stället för vad som därom foreskrivs i
första stycket j eller k. utgöra 1.4.

Om fastighetsskatt skall beräknas enligt olika grunder för skilda delar av
fastigheten skall underlaget för beräkningen av fastighetsskatten för dessa
delar utgöras av den del av värdet som belöper på respektive fastighetsdel.
Med taxeri11g.1Tärde. bostadsbvgg1uu/s1·iirdc och tomtmarks1·iirdl' m·se.1· de l'iirden som legat till
gm11dJi'ir eller ingdtt i beriikning ar
g11rn11tihe/oppet.
liar gara11tihelo11pct jämkats enligt hc.1tiimmclsema i ./7 § ~:iiilte
9 Riksdagen /984i85. 6saml. Nr 23
Rättelse: S. 129 .rad 36 vänster spalt Står: 2 .1$ 6mom. tredje stycket Rättat till: 30§
2mom.
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Fares/agen lydelse

stycket kom11111nalskattelagen skall
också underlaget för beräkning m·
ji1stighetsskatten jämkas.

Denna lag 1 träder i kraft den I januari 1985 och tillämpas första gången
vid 1986 års taxering. Ingår fastighet i förvärvskälla för vilken beskattningsåret har börjat före ikraftträdandet skall skatten vid 1986 års taxering
påföras med så stor del som svarar mot förhållandet mellan den del av
beskattningsåret som infaller efter ikraftträdandet och hela beskattningsåret.
I stället för vad som därom föreskrivs i 2 § första stycket b. f. g. i
och k skall procenttalet vid 1986 års
taxering utgöra 0, 7 och vid 1987 års
taxering 1,4. I stället för vad som
därom föreskrivs i 2 §första stycket
c och e skall procenttalet vid 1986
års taxering utgöra 0.5 och vid 1987
års taxering I.

I stället för vad som därom föreskrivs i 3 .Q första stycket b, f. g, i
och k skall procenttalet vid 1986 ars
taxering utgöra 0. 7 och vid 1987 års
taxering 1,4. I stället för vad som
därom föreskrivs i 3 §första stycket
c och e skall procenttalet vid 1986
års taxering utgöra 0,.5 och vid 1987
ars taxering I.

Denna lag 2 triider i kraft den I januari 1985.

I

\984:000.

~ 1984: 000.
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Förslag till

Lag om ändring i lagen (1946:324) om skogsvårdsavgift
Härigenom föreskrivs att I § lagen (1946: 324) om skogsvårdsavgift 1
skall ha nedan angivna lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Den. för vilken vid taxering till
kommunal inkomstskatt såsom
skattepliktig inkomst upptagits garantibelopp för jordbruksfastighet,
som vid fastighetstaxering åsatts
delvärdet skogsbruksvärde, skall
betala skogsvårdsavgift. A i·giften
utgör för varje beskattningsår åtta
promille av skogsbruksvärdet.
Har garantibeloppet jämkats enligt 47 § sjätte stycket kommunalskattelagen (1928:370), skall också
underlaget för beräkning <H" skogsvårdsavgift jämkas.

Skogsvårdsavgift skall betalas
för jordbruksfastighet som. vid fastighetstaxeringen åsatts delvärdet
skogsbruksvärde. Avgiften betalas
av ägaren till fastigheten eller den
som enligt I kap. 5 § fastighetstaxerings/agen ( 1979:1152) skall anses
som ägare.
Den som innehar fastighet med
åborätt eller eljest med ständig eller ärjilig besittningsrätt och på
grund ai• denna sin rätt inte äger
utöver husbehovet tillgodogöra sig
avkastning av skog på fastigheten
påförs dock inte någon skogsvårdsm·gift.
Skogn"årdsavgijien utgör för
varje beskattningsår åtta promille
av skogsbruksvärdet. Omfattar beskattningsåret kortare eller längre
tid än tolv månader eller har fastigheten förvärvats eller avyttrats
under beskattningsåret, skall underlaget för ai·gijien jämkas med ·
hänsyn härtill.
Skogsvårdsavgift utgår i helt antal kronor varvid öretal bortfaller.

Skogsvårdsavgift utgår i helt antal kronor. Avgiftsbeloppet avrundas i·id öreta/ öi•er femtio uppåt
och vid annat öretal nedåt till närmaste hela krontal.

Denna lag träder i kraft den I januari 1985 och tillämpas första gången
vid 1986 års taxering. Äldre bestämmelser skall dock fortfarande tillämpas
vid nämnda taxering i fråga om skattskyldiga som då taxeras för beskattningsår som har påbörjats före den I januari 1985.

1

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 185.
Senaste lydelse 1983: 1125.
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Förslag till

Lag om ändring i lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt
Härigenom föreskrivs att I §, 6§ I mom., 10 §och 11 § I mom. lagen
(1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt 1 skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
I §2

Till staten skall årligen erläggas förmögenhetsskatt enligt i denna lag
givna bestämmelser.
Angående taxeringsmyndigheter och förfarandet vid taxering till statlig
förmögenhetsskatt stadgas i taxeringslagen.
Vid taxeringen till förmögenhetsskatt skola bestämmelserna i 3 och
4 §§, 64 § 2 mom. och 65 § kommunalskattelagen (1928: 370) äga motsvarande tillämpning. Beskatt~
ningsår är dock alltid det kalenderår som närmast föregått taxeringsåret. I den mån bestämmelserna i kommunalskattelagen eller i
denna lag meddelade. med stadganden i kommunalskattelagen likartade bestämmelser äga tillämpning
vid taxeringen till förmögenhetsskatt, skola likaledes anvisningarna
till kommunalskattelagen i motsvarande delar lända till efterrättelse.

Vid taxeringen till förmögenhetsskatt skall bestämmelserna i 3, 4
och 65 §§ kommunalskattelagen
(1928: 370) samt 3 § tredje stycket
lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
äga
motsvarande
tillämpning. Beskattningsår är dock
alltid det kalenderår som närmast
föregått taxeringsåret. I den mån
bestämmelserna i kommunalskattelagen eller i denna lag meddelade,
med stadganden i kommunalskattelagen likartade bestämmelser äga
tillämpning vid taxeringen till förmögenhetsskatt, skall likaledes anvisningarna till kommunalskattelagen i motsvarande delar lända till
efterrättelse.

6§
J mom. Skyldighet att erlägga skatt för förmögenhet åligger, såframt ej
annat föreskrives i särskilda bestämmelser, meddelade på grund av överenskommelse eller beslut, varom i 20 och 21 §§ sägs:
3

a) fysiska personer, vilka l'oro
här i riket bosatta vid beskattningsårets utgång, och oskifta dödsbon
efter personer. som vid. dödsfallet
voro här i riket bosatta. med undantag av dödsbon som vid taxering till statlig inkomstskatt skola
behandlas såsom handelsbolag,
ävensom i JO§ 1 mom. lagen om
statlig inkomstskatt omförmiilda
familjestijielser:
1

~
3

a) fysiska personer, vilka \'(/,'. bosatta lziir i riket vid beskattningsårets utgång. och dödsbon efter
personer. som vid dödsfallet l'ar
bosatta. hiir i riket, med undantag
av dödsbon som vid taxering till
statli'g inkomstskatt skall behandlas
såsom handelsbolag, samt sådana
familjest(fielser som a1·ses i /0 a §
tredje stycket lagen ( 1947:576) om
statlig inkomstskatt:

Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 859.
Senaste lydelse 1974: 859.
Senaste lydelse 1975: 1176.
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för all den förmögenhet, de vid beskattningsårets utgång ägt vare sig här
i riket eller å utländsk ort:
b) föreningar och samfund, vilkas
medlemmar icke på grund av medlemskapet äga del i föreningens eller samfundets förmögenhet, sådan
juridisk person som förvaltar samfällighet enligt lagen (1952: 166) om
häradsallmänningar eller lagen
(1952: 167) om allmänningsskogar i
Norrland och Dalarna eller förvaltar sockenallmänning, sockensamfälld mark eller mark som av ålder
är samfälld o.dyl. enligt lagen
(1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter, ävensom andra stiftelser än familjestiftelser, samtliga
dock endast om och i den mån de
äro skyldiga erlägga skatt för inkomst:

b) föreningar och samfund, vilkas
medlemmar inte på grund av medlemskapet äger del i föreningens eller samfundets förmögenhet, sådan
juridisk person som förvaltar samfällighet enligt lagen (1952: 166) om
häradsallmänningar eller lagen
(1952: 167) om allmänningsskogar i
Norrland och Dalarna eller förvaltar sockenallmänning, sockensamfälld mark eller mark som av ålder
är samfälld o.d. enligt lagen
(1973: 1150) om förvaltning av sam-_
fälligheter, ävensom andra stiftelser än familjestiftelser, samtliga
dock endast om och i den mån de är
skyldiga att erlägga skatt för inkomst och om ej annat följer av
femte stycket:

för den förmögenhet, de vid beskattningsårets utgång ägt vare sig här i
riket eller å utländsk ort;
c) fysiska personer, vilka icke voro här i riket bosatta vid beskattningsårets utgång, oskifta dödsbon efter personer, som vid dödsfallet icke voro
här i riket bosatta, samt utländska bolag:
_
_
för den förmögenhet, de vid beskattningsårets utgång haft här i riket
nedlagd, till den del den icke utgjorts av svenska aktier eller andelar i
svensk aktiefond, dock att -skattskyldighet föreligger för sådana akiier och
andelar, som äro nedlagda i rörelse här i riket.
För skattskyldiga, om vilka i 18 §förmäles. bestämmes skyldigheten att
erlägga skatt för förmögenhet efter de i samma paragraf meddelade föreskrifter.
Hypoteksföreningar och jordbrukets kreditkassor äro frikallade från
skattskyldighet för förmögenhet. Utländska livförsäkringsanstalter äro frikallade från skattskyldighet för
förmögenhet, som hänför sig till här i riket bedriven försäkringsrörelse.
Allmänna pensionsfonden är frikal\ad från skattskyldighet för förmögenhet.

Skattskyldiga som avses i 7 § 46 mom. lagen om statlig inkomstskatt är frikallade från skattskyldighet för förmögenhet. För förmögenhet nedlagd i rörelse föreligger
skattefrihet dock endast om den
skattskyldige är frikallad från skatts/...}•ldighet för inkomst av rörelsen.

10 §4

Fysisk person, dödsbo, utländskt
bolag eller i 10§ 1 mom. lagen
4

Senaste lydelse 1980: 1055.
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( 1947: 576) om statlig inkomstskatt
angiven familjestiftelse skall inte
betala statlig förmögenhetsskatt.
om den beskattningsbara förmögenheten inte överstiger 400000
kronor.

lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt angiven familjestiftelse
skall inte betala statlig förmögenhetsskatt, om den beskattningsbara
förmögenheten
inte
överstiger
400 000 kronor.

Skatteplikt till statlig förmögenhetsskatt föreligger inte heller för juridisk
person som avses i 6 § I mom. b) denna lag om den beskattningsbara
förmögenheten inte överstiger 25 000 kronor.
11 S
mo m.-' Statlig förmögenhetsskatt skall för fysisk person.
dödsbo, utländskt bolag samt i JO§
I mom. lagen (1947: 576) om statlig
inkomstskatt angiven familjestiftelse utgöra:

I mo m. Statlig förmögenhetsskatt skall för fysisk person,
dödsbo. utländskt bolag samt i JO a
§tredje stycket lagen (1947: 576) om
statlig inkomstskatt angiven familjestiftclse utgöra:

när den beskattningsbara förmögenheten inte överstiger 600000 kronor:
en och en halv procent av den del av den beskattningsbara förmögenhetert,
som överstiger 400000 kronor:
när den beskattningsbara förmögenheten överstiger
600000 men inte 800000 kr.: 3000 kr. för 600000 kr. och 2% av återstoden:
800000 men inte 1800000 kr.: 7000 kr. för 800000 kr. och 2,5% av
återstoden:
I 800 000 kr.: 32 000 kr. för 1 800 000 kr. och 3 % av återstoden.
Denna lag träder i kraft den I januari 1985 och tillämpas första gången
vid 1986 års taxering.

5

Senaste lydelse 1982: 1190.
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4 §2

Län indelas i lokala taxeringsdistrikt och särskilda taxeringsdistrikt.
Lokalt taxeringsdistrikt omfattar
Lokalt taxeringsdistrikt omfattar
kommun eller del av kommun. För
kommun eller del av kommun. För
varje lokalt taxeringsdistrikt skall
varje lokalt taxeringsdistrikt skall
finnas en I ok a I taxerings finnas en I ok a I taxerings nämnd som, om inte annat följer
nämnd som, om inte annat följer
av tredje eller fjärde stycket, verkav tredje eller fjärde stycket, verkställer taxering av fysiska personer
ställer taxering av fysiska personer,
och dödsbon som med tillämpning
dödsbon och familjestiftelser som
av bestämmelserna om hemortsmed tillämpning av bestämmelserkommun hör till distriktet.
na om hemortskommun hör till distriktet.
Särskilt taxeringsdistrikt omfatSärskilt taxeringsdistrikt omfattar kommun, del av kommun eller. tar kommun, del av kommun eller
flera kommuner. Kommun eller del · flera kommuner. Kommun eller del
av kommun får ingå i två eller flera
av kommun får ingå i två eller flera
särskilda taxeringsdistrikt. För varsärskilda taxeringsdistrikt. För varje särskilt taxeringsdistrikt skall fin- je särskilt taxeringsdistrikt skall finnas en s är s k i I d t a x e r i n g s nas en s är s k i 1d t a x e r i n g s nämnd. Denna verkställer taxenämnd. Denna verkställer taxering av fysiska personer och dödsring av fysiska personer, dödsbon
bon som med tillämpning av beoch familjestiftelser som med
stämmelserna om hemortskommun
tillämpning av bestämmelserna om
hör till distriktet, om inkomstförhemortskommun hör till distriktet.
om inkomstförhållandena är mera
hållandena är mera invecklade eller
invecklade eller om det är påkallat
om det är påkallat med hänsyn till
taxeringsarbetet. Särskild taxemed hänsyn till taxeringsarbetet.
ringsnämnd verkställer också taxeSärskild taxeringsnämnd verkring av annan skattskyldig än fysisk
ställer också taxering av annan
person och dödsbo, om den skattskattskyldig än fysisk person.
skyldige med tillämpning av bedödsbo och familjestiftelse, dels till
stämmelserna om hemortskommun
statlig inkomstskatt och statlig förhör till distriktet.
mögenhetsskatt, om den skattskyldige med tillämpning av bestäm1

l

Lagen omtryckt 1971: 399.
Senaste lydelse av
24 § 3 mom. 1984: 360
lagens rubrik 1974: 773.
Senaste lydelse 1984: 360.
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melserna om hemortskommun hör
till distriktet, dels till kommunal inkomstskatt för inkomst, som med
tillämpning al' bestämmelserna i
kommunalskattelagen ( 1928:370)
om beskattningsort är hänförlig till
distriktet.
Hela riket utgör ett ge m e n samt taxeringsdistrikt. I distriktet verkställer ge mens a m
taxeringsnämnd taxering av
fysiska personer, dödsbon och fa~
mi/jestiftelser, som saknar hemortskommun i riket. Sådan nämnd
verkställer också taxering av annan
skattskyldig än fysisk person,
dödsbo och familjestiftelse, dels till
statlig inkomstskatt och statlig förmögenhetsskatt. om den skattskyldige saknar hemortskommun i riket, dels till kommunal inkomstskatt, om taxeringen skall ske för
gemensamt kommunalt ändamål.
Taxering för gemensamt kommunalt ändamål anses ske för beskattning i särskild kommun.

Hela riket utgör ett gem e n samt taxeringsdistrikt. I distriktet verkställer gemensam
taxeringsnämnd taxering av
skattskyldiga som saknar hemortskommun i riket. Taxering för gemensamt kommunalt ändamål
anses ske för beskattning i särskild
kommun.

,_;·.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva
om indelning i taxeringsdistrikt och om taxeringsnämnds verksamhetsområde med avvikelse från vad som eljest följer av denna paragraf.
22§
I mom. 3 Nedannämnda skattskyldiga äro, där ej annat följer av stadgan-

det i 3 mom., skyldiga att utan anmaning till ledning för egen taxering
avlämna deklaration (självdeklaration), nämligen:
I) aktiebolag, ekonomisk förening, sparbank, ömsesidig skadeförsäkringsanstalt och aktiefond ävensom sådan stiftelse, fond eller inrättning
som har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss familjs, vissa familjers
eller bestämda personers ekonomiska intressen,
2) annan juridisk person, om dess bruttointäkter av en eller flera förvärvskällor under beskattningsåret uppgått till sammanlagt minst 100 kronor,
3) fysisk person, vilkens bruttointäkter av en eller flera förvärvskällor
under beskattningsåret uppgått, om han varit här i riket bosatt under hela
beskattningsåret och under denna tid icke erlagt sjömansskatt, till sammanlagt minst 6000 kronor och eljest till sammanlagt minst IOO kronor,
4) fysisk eller juridisk person, vitkens tillgångar av den art som
anges i 3 § I mom. lagen (1947: 5771
3

Senaste lydelse 1983: 1091.
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anges i 3 § I mom. lagen (1947: 577)
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om statlig förmögenhetsskatt, vid
beskattningsårets utgång haft ett
värde överstigande 400000 kronor
eller, såvitt angår sådan juridisk
person som avses i 6 § I mom. b)
nämnda lag, 25 000 kronor, samt
5) fysisk eller juridisk person, för
vilken garantibelopp för fastighet
skall upptagas såsom skattepliktig
inkomst.

om statlig förmögenhetsskatt, vid
beskattningsårets utgång haft ett
värde överstigande 400000 kronor
eller, såvitt angår sådan juridisk
person som avses i 6 § I mom. b
nämnda lag, 25 000 kronor,
5) skattskyldig, för vilken garantibelopp för fastighet skall tas 11pp
såsom skattepliktig inkomst,
6) j11ridisk person för vilken 11nderlag för skogsvårdsavgift eller
statlig fastighetsskatt skall fastställas.

Vid bedömandet av fysisk eller juridisk persons deklarationsskyldighet
enligt punkterna 2) - 4) skall hänsyn icke tagas till sådan inkomst eller
förmögenhet, för vilken den fysiska eller juridiska personen icke är skattskyldig enligt kommunalskattelagen (1928: 370), lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt eller lagen om statlig förmögenhetsskatt.
Har makar, som ingått äktenskap före ingången av beskattningsåret och
levt tillsammans under större delen därav, var för sig haft inkomst eller
förmögenhet, skall vardera makens deklarationsskyldighet bedömas med
hänsyn till makarnas sammanlagda inkomst och förmögenhet.
Skall skattskyldig enligt lagen om statlig förmögenhetsskatt taxeras för
förmögenhet, som tillhör barn eller annan, skall hänsyn därtill tagas vid
deklarationsskyldighetens bedömande.
Vid tillämpning av vad i första stycket vid 3) är stadgat, skall svensk
medborgare, som under beskattningsåret tillhört svensk beskickning hos
utländsk makt, svensk permanent delegation hos mellanstatlig organisation eller lönat svenskt konsulat eller beskickningens, delegationens eller
konsulatets betjäning och som på grund av sin tjänst varit bosatt utomlands, anses ha varit bosatt här i riket. Detsamma skall gälla sådan persons
make samt barn under 18 år, om de har varit svenska medborgare och har
bott hos honom. Person, som under beskattningsåret tillhört främmande
makts härvarande beskickning eller lönade konsulat eller beskickningens
eller konsulatets betjäning och som icke varit svensk medborgare, så ock
sådan persons make, barn under 18 år och enskilda tjänare, om de har bott
hos honom och icke har varit svenska medborgare, anses däremot vid
tillämpningen av vad i första stycket vid 3) är stadgat icke ha varit här i
riket bosatta.
I fråga om deklarationsskyldighet för dödsbo efter skattskyldig, som har
avlidit under beskattningsåret, skall tillämpas vad som skulle ha gällt för
den avlidne.

25 §4
A Il m ä n s j ä I vd ek I ara tio n
S j ä I vd ek I a r a tio n
uppta:
skall 11pptaga:

skall

Il den skattskyldiges namn och postadress, hemortskommun, där sådan
finnes, och hemvist därstädes, personnummer samt nummer å för honom
4

Lydelse enligt prop. 1984/85: 18.
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utfärdad skattsedel å preliminär skatt för året näst före taxeringsåret ävenc
som beträffande utlänning nationalitet, beträffande utländsk juridisk person det land, där styrelsen haft sitt säte, samt beträffande skattskyldig,
som allenast under någon del av beskattningsåret varit i riket bosatt,
uppgift om den tid. han sålunda haft bostad härstädes,
2) alla förvärvskällor. beträffande vilka skattskyldighet för beskattningsåret åligger den skattskyldige: och skall därvid i fråga om förvärvskälla, i
vilken skattepliktig fastighet ingått, särskilt angivas dels beskaffenheten av
den skattskyldiges innehav av fastigheten, dels fastighetens taxeringsvärde
året näst före taxeringsåret eller, om sådant värde det året icke varit
fastigheten åsatt, dess eljest antagliga värde vid taxeringsårets ingång, dels
ock. därest fastigheten icke ingått i förvärvskällan under hela beskattningsåret eller fastigheten ingått däri endast till viss del. huru lång tid eller till
vilken del fastigheten sålunda ingått i förvärvskällan,
3) de intäkter och de avdrag, som äro att hänföra till varje förvärvskälla.
dock att ersättning. som enligt bestämmelserna i 37 § 1 mom. l .gl icke
behöver upptagas i kontrolluppgift, ej heller behöver upptagas i deklarationen såsom intäkt.
41 de allmänna avdrag. som den skattskyldige yrkar få tillgodonjuta vid
taxeringen,
5) den skattskyldiges tillgångar och skulder vid slutet av beskattningsåret, ändå att förmögenheten icke uppgår till skattepliktigt belopp, dock
endast om och i den mån skattskyldighet för förmögenhet åligger honom,
61 beloppet av den preliminära skatt, som genom skatteavdrag erlagts för
året niist före taxeringsåret. ävensom
71 garantibelopp, dock för annan
skattskyldig iin fysisk person.
dtidsho eller j(11ni/je.1·tiftelse endast
om beloppet skall tas 11pp som skattepliktig inkomst i den skattskyldiges hemortskomm11n,

7) garantibelopp.

8) om deklarationen avser fåmansföretag. delägares eller honom närstående persons namn. personnummer och adress och i förekommande fall
aktie- eller andelsinnchav tillika med angivande av röstvärde, om olika
röstvärden förekomma, dock att uppgifter icke behöva lämnas för närstående person. som ej uppburit ersättning från. träffat avtal eller haft
annat därmed jämförligt förhållande med företaget,
9) räntetillägg som skall beaktas vid fastställande av underlag för
tilläggsbelopp samt grunderna för beräkning av räntetillägget.
Allmiin .1jii/1·deklaration skall
därjämte innehiilla de uppgifter,
som för särskilda fall .foreskrirns i
denna lag eller som erfordras för
heriikning av pensionsgnmdande
inkomst enligt lagen om allmän försäkring eller för heriikning av fastighetsskatt enligt lagen ( 1984: 000)
om statlig fastighetsskatt.

Sjii/1·deklaration skall därjämte
innehålla de uppgifter. som för särskilda fall fiirt'skril'S i denna lag eller som erfordras för beräkning av
pensionsgrundande inkomst enligt
lagen om allmän försäkring eller för
beriikning av skogsvtlrdsargiji enligt lagen ( 1946:324) 0111 skogs1·årcf.1·m·gijt eller fastighetsskatt enligt lagen ( 1984: 000) om statlig
fast ighetsskat t.
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Ha makar. som ingått äktenskap före ingången av beskattningsåret och
under detta år levt tillsammans, var för sig inkomst att taxera enligt lagen
( 1947: 576) om statlig inkomstskatt. skall vardera maken uppgiva huruvida
inkomst av förvärvskälla är A-inkomst eller B-inkomst enligt 9 3 mom.
nämnda lag. Vad nu sagts om makar skall i tillämpliga delar jiimväl giilla i
fråga om skattskyldiga som avses i 65 § sista stycket kommunalskattelagen
(1928: 370).
Har skattskyldig under beskattningsåret varit gift, skall han jämväl uppgiva sådan boets eller andra makens inkomst och förmögenhet. över vilken
förvaltningen rättsligen tillkommit honom. Åligger skattskyldigheten andra
maken, skall uppgiften lämnas å särskild blankett. Då skattskyldig skall
taxeras för barns eller annans förmögenhet. skall uppgift länmasjämväl om
sådan förmögenhet.
Belopp, som upptagas i självdeklaration. skola utföras i hela krontal. så
att överskjutande öretal bortfalla.

*

ns'
Inländsk försäkringsanstalt. som
är skattskyldig för inkomst av försäkringsrörelsc. skall i all111ii11
självdeklaration jämväl meddela
uppgift i de avseenden. som 0111.fiirmälas i mwisningama till 30§ kommunalskattelagen.
Motsvarande
gäller beträffande utländsk livförsäkringsanstalt, som här i riket drivit försäkringsrörelse.

Inländsk försäkringsanstalt. som
är skattskyldig för inkomst av försäkringsrörelse. skall i självdeklaration jämväl meddela uppgift i de
avseenden, som w1ges i 2 § 6 1110111.
lagrn

(/9./7:5761

0111

.\'fat/ig in-

komstskatt. Motsvarande gäller beträffande utländsk livförsäkringsanstalt. som här i riket drivit försäkringsrörelse.

Understödsförening. vilken enligt sina stadgar får meddela annan kapitalförsäkring än sådan som omfattar kapitalunderstöd pä högst I 000 kronor för medlem. anses i denna lag som livförsäkringsan~talt i fråga om
verksamhet som är hänförlig till livförsäkring.
Utländsk skadeförsäkringsanstalt, som här i riket drivit försäkringsrörelse, skall i allmän självdeklaration lämna uppgift å premieinkomsten här i
riket, fördelad å dels sjöförsäkring samt land- och lufttransportförsäkring,
dels annan försäkring. samt uppgift ä den eller de kommuner. där sysslomannen (generalagenten) haft kontor. ävensom. då flera kontor funnits,
uppgift å de vid varje kontor influtna premieinkomsterna. fördelade på
nämnda olika slag av försäkring.

29 §
Är skattskyldigs inkomst enligt
kommunalskattelagens bestämmelser om beskattningsort att hänföra
till mer än en kommun. skall i a 11m än eller särskild självdek1ara tio n lämnas de uppgifter.
som erfordras för tillämpning av bestämmelserna i 56-59
kommunalskattelagen.

!i*

5

Senaste lydelse 1974: 773.

Är skattskyldigs inkomst enligt
kommunalskattelagcns bestämmelser om beskattningsort att hänföra
till mer än en kommun. skall i
självdeklaration lämnas de
uppgifter.
som erfordras för
tillämpning av bestämmelserna
56-59 ~§ kommunalskattelagen.
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Vad i första stycket sägs skall äga motsvarande tillämpning i fall där
skattskyldigs inkomst jämlikt 60 § kommunal skattelagen skall fördelas å
olika administrativa områden inom samma kommun.
33 §0
Är stiftelse eller förening helt elÄr stiftelse eller förening helt eller delvis frikallad från skattskyller delvis frikallad från skattskyldighet, skall i fall som nedan anges
dighet, skall i fall som nedan angisärskild uppgift avlämnas rörande
vas särskild uppgift avlämnas rörande inkomst och förmögenhet,
inkomst och förmögenhet. som inte
som icke i självdeklaration uppgii självdeklaration uppgivits till beskattning.
vits till beskattning.
Uppgiftsskyldighet, som i första stycket sägs, åligger
I) pensionsstiftelse som avses i lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m ..
2) personalstiftelse som avses i lagen om tryggande av pcnsionsutfästelse m.m. med ändamål uteslutande att lämna understöd vid arbetslöshet,
sjukdom eller olycksfall.
3J stiftelse som har till huvudsakligt ändamål att under samverkan med
militär eller annan myndighet stärka rikets försvar,
4) stiftelse som har till huvudsakligt ändamål att, utan begränsning till
viss familj. vissa familjer eller bestämda personer, främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller
utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning,
5) förening, som är hänförlig under 53 .~ / mom. första stycket e)
kommunalskattelagen. ävensom
6) stiftelse och förening, som
avses i 53 § 1 mom. andra stycket
ko111111unalskat1elagen eller 7 § andra stycket lagen om statlig inkomstskatt.

5) förening. som är hänförlig under 7§ 5 mom. lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt, ävensom
6) förening och stiftelse. som
avses i 7§5 mom. nionde stycket
och 6 mom. sjätte stycket lagen om
statlig inkomstskatt.

Uppgift avfattas å blankett enligt fastställt formulär. Blanketten eller
bilaga till denna skall upptaga inkomster och utgifter under räkenskapsår,
som gått till ända närmast före den 1 mars under taxeringsåret. samt
tillgångar och skulder vid nämnda räkenskapsårs början och slut, ävensom
upplysning om de omständigheter, vilka anses böra föranleda frikallelse
från skattskyldighet.
Uppgift avlämnas varje år senast den 31 mars i den ordning som anges i
35 § i fråga om självdeklaration, där icke skattechefen på därom gjord
framställning medgivit befrielse för viss tid från nämnda skyldighet. Sådant
medgivande får, när omständigheterna det föranleda, återkallas. Över
beslut. som skattechefen meddelat enligt detta stycke, får talan icke föras.
Det åligger stiftelse eller förening. som i denna paragraf avses, att efter
anmaning meddela de ytterligare upplysningar. som kunna erfordras för
bedömandet av stiftelsens eller föreningens skattskyldighet.

6

Senaste lydelse 1977: 574.
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42 §
J mom. 7 Har medlem av bostadsförening eller delägare i bostadsaktiebo-

lag under. hela eller större delen av beskattningsåret helt eller till övervägande del till annan upplåtit honom i nämnda egenskap tillkommande
lägenhet, skall till ledning för medlemmens eller delägarens taxering varje
år av föreningen eller bolaget lämnas uppgift om beloppet av medlemmens
eller delägarens inbetalningar till föreningen eller bolaget och huru mycket
därav som utgör kapitaltillskott.
Bostadsförening och bostadsaktiebolag skall även lämna uppgift angående värdet av varje medlems eller delägares andel i föreningens eller
bolagets behållna förmögenhet beräknat på sätt anges i punkt 2 andra
stycket av anvisningarna till 38 § kommunalskattelagen ( 1928: 370).
Motsvarande gäller beträffande
sådan ekonomisk förening eller sådant aktiebolag som enligt punkt 3
av anvisningarna till 24 § kommunalskattelagen likställes med bostadsförening och bostadsaktiebolag vid inkomstbeskattningen.

Motsvarande gäller beträffande
sådan ekonomisk förening eller sådant aktiebolag som enligt punkt 2
femte stycket av anvisningarna till
38 § kommunalskattelagen likställs
med bostadsförening och bostadsaktiebolag vid inkom~tbeskattningen.

Uppgift om förmögenhetsvärde behöver inte lämnas om föreningen eller
bolaget saknar behållen förmögenhet. Skattechefen i det län där föreningen
eller bolaget har sitt säte får i andra fall medge befrielse från att lämna
uppgift om förmögenhetsvärde. Beslut som skattechefen meddelat enligt
detta stycke får inte överklagas.
3 mom.~ En bostadsrättsförening skall vaije år lämna följande uppgifter
om de överlåtelser av bostadsrätter under det föregående kalenderåret som
har anmälts till föreningen:
a) lägenhetens beteckning,
bl överlåtarens och förvärvarens namn samt personnummer, organisationsnummer eller adress.
c) tidpunkten för överlåtelsen och köpeskillingens storlek samt tidpunkten för överlåtarens förvärv och vederlaget vid förvärvet,
d) storleken av sådana kapitaltillskott som överlåtaren enligt punkt 2 c
av anvisningarna till 36 § kommunalskattelagen får räkna in i omkostnadsbeloppet.
e) bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond
eller liknande fond vid förvärvs- respektive avyttringstidpunkten samt
O om överlåtarens förvärv skett före år 1974. bostadsrättens andel av
föreningens behållna förmögenhet den I januari 1974 beräknad enligt punkt
2 c av anvisningarna till 36 § kommunalskattelagen.
Efter anmaning skall bostadsrättsföreningen lämna ytterligare upplysningar som är av betydelse för beräkning av realisationsvinsten vid en
medlems avyttring av sin bostadsrätt.
U ppgiftsskyldighet enligt detta
moment föreligger dock endast om
bostadsrättsföreningen vid ingång7

Senaste lydelse 1983: 1045.
" Senaste iydelse 1983: 1045.

Uppgiftsskyldighet enligt Jctta
moment föreligger dock endast om
bostadsriittsföreningen viJ ingång-
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en av det beskattningsår som är i
fråga var av det slag som anges i
punkt 3 a1· w11·is11i11gama till 24 !$
kommunalskattelagen.
Vad i detta moment föreskrivs
om uppgiftsskyldighct gäller även
för annan ekonomisk förening än
bostadsrättsförening och för aktiebolag om föreningen eller bolaget är
av det slag som anges i punkt 3 av
anvisningarna till 24 !$ kommunalskattelagen.

en av det beskattningsår som är i
fråga var av det slag som anges i
punkt 2 femte stycket av anvisningarna till 38 !$ komm1111alskattelagen.
Vad i detta moment föreskrivs
om uppgiftsskyldighet gäller även
för annan ekonomisk förening än
bostadsrättsförening och för aktiebolag om föreningen eller bolaget är
av det slag som anges i punkt 2 femte stycket av anvisningarna till 38 §
komm1111alskattelagen.

I frftga om uppgifter enligt första stycket c) och e) gäller följande undantag från uppgiftsskyldigheten. Avser överlåtelsen en bostadsrätt som har
förvärvats före den 1 juli 1982 behöver uppgift om köpeskillingen vid
förviirvet inte lämnas. Avser överlåtelsen en andel eller aktie som avses i
fjärde stycket behöver uppgift om köpeskillingen vid förvärvet inte lämnas
om förvärvet skett före den 1 januari 1984. Har en bostadsrätt eller en
andel eller aktie som nyss nämnts förvärvats före år 1974 behöver uppgift
inte lämnas om innestående medel på inre reparationsfond eller liknande
fond vid förvärvstidpunkten.
Det åligger förening eller bolag att, utöver vad som följer av 20§, sörja
för att erforderligt underlag för uppgiftsllimnande enligt detta moment
bevaras.

42 a §
I mo m. 9 Det åligger juridisk
person. som förvaltar samfällighet.
att till ledning vid inkomst- och förmögenhetstaxcring varje år utan
anmaning lämna uppgift enligt följande. Sådan juridisk person som
avses i 53 .9 / 1110111. fiirsta stycket .fi
ko1111111111alskattelage11
( 1928:370)
skall lämna uppgift om utdelning till
ddiigare. Uppgiften skall även innehålla upplysning i det avseende
som behövs för tillämpning av 2
sista
stycket
skogskontolagen
(1954: 142). Annan juridisk person
skall lämna uppgift om delägares
andel av intäkter och kostnader i
samfälligheten. Uppgift behöver
dock icke lämnas. om deliigares andel av riinteintiikt understiger
lOOkronor. och ej heller om andelen av intäkt av annat slag understiger 100 kronor sedan därifrån av-

*

9

Senaste lydelse 1978: 741.

l mo m. Det åligger juridisk person. som förvaltar samfällighet, att
till ledr.ing vid inkomst- och förmögenhetstaxering varje år utan anmaning lämna uppgift enligt följande. Sådan juridisk person som
avses i 6 § I mom. h lagen
( 1947:576) om statlig inkomstskatt
skall lämna uppgift om utdelning till
delägare. Uppgiften skall även innehålla upplysning i det avseende
som behövs för tillämpning av 2 §
sista
stycket
skogskontolagcn
( 1954: 142). Annan juridisk person
skall lämna uppgift om delägares
andel av intäkter och kostnader i
samfälligheten. Uppgift behöver
dock icke lämnas. om d.elägares andel av riinteintäkt understiger
100 kronor, och ej heller om andelen av inUikt av annat slag understiger 100 kronor sedan därifrån av-
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dragits andelen av sådana kostnadragits andelen av sådana kostnader som är omcdelhart avdragsgilla
der som är omedelbart avdragsgilla
vid taxeringen. Vidare skall annan
vid taxeringen. Vidare skall annan
juridisk person än sådan som avses
juridisk persom än sådan som avses
i 6* I mom. första stycket b) lagen
i 6 I mom. första stycket b lagen
( 1947: 577) om statlig förmögen( 1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt bmna uppgift om delägahetsskatt lämna uppgift om delägares andel i samfällighetens behållna
res andel i samfällighetens behållna
förmögenhet. Utgör samfälligheten
förmögenhet. Utgör samfälligheten
icke siirskild taxeringsenhct. skall
icke särskild taxcringscnhct, skall
vid beräkning av den behåilna förvi<l beräkning av den behållna förmögcnhet'en värde av sådan sam- · mögenheten värde av sådan samfälld egendom som ingår i de delfälld egendom som ingår i de delägande fastigheternas . taxeringsägande· fastigheternas taxeringsvärde ej inräknas. Uppgift behöver
värde ej inriiknas. Uppgift behöver
dock icke lämnas. om den del av
dock icke lämnas, om den del av
samfällighetens behållna förmögensamfällighetens behållna förmögenhet som belöper pfi fastighet underhet som belöper på fastighet understiger 2 000 kronor.
stiger 2 000 kronor.

*

Uppgift skall avfattas på blankett enligt fastställt formulär och avlämnas
senast den 31 januari under taxeringsfiret i den ordning som gäller for
avlämnande av självdeklaration. Senast nämnda dag skall vidare till delägare översändas ett exemplar av uppgiften eller denne eljest underrättas
om innehållet i uppgiften.
69~

rn

2
om. Skall i fråga om stiftelse
den statliga inkomstskatten beriik1ws enligt 10 ~ i 1110111. lagen om
statlig inkomstskatt eller den statliga förmögenhetsskatten beräknas
enligt 11 I mom. lagen om statlig
förmögenhetsskatt. skall till stiftelsen sändas underrättelse därom.

*

116 j
Fiirj~:.1·isk person. dödsho ocllji1111i(icst(fielse prövas friiga om särskild avgift. såvitt gäller taxeringsnämndens beslut samt vid rättelse
av taxering enligt 72 a eller 72 h ~
av den lokala skattemyndigheten i
det fögderi diir hem~)rtskommunen
iir bcliigen. Saknar <'Il st!Jan skatts/.:ylJig hemortsknmmun i riket
skall frilga om st1dan avgift prövas
av den lokala skattemyndigheten i
Stockholms fögderi. F,·;,. . andra
'"Senaste lydel'ie 19~-l: 3h0.

2 mo m. Skall i fråga om stiftelse
den statliga förmögenhetsskatten
beräknas enligt 11 § I mom. lagen
( 1947:5771 om statlig förmögenhetsskatt. skall till stiftelsen sändas undcrriittelse diirom.

*'

0

Fdga om säi'skild avgift prövas.
s:1vitt giiller taxcringsniimndcns beslut samt vid rättelse av taxering
enligt 72 a eller 72 b *·av den lokala
skattemynuigheten i det fögderi där
hemnrtskommunen är belägen.
Saknar den skattskyldig<' hcmortskommun i riket skall rr;iga om sådan avgift pn:ivas av den lokala
skattemyndigheten i Stockholms
fögderi.
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skattskyldiga än som angetts i första meningen priJi·as frår;a om särskild m·giji m· den lokala skattemyndighet som liinsstyrelsen bestämmer.
Fråga om undanröjande enligt I 16d §första stycket skall prövas av den
lokala skattemyndigheten om taxeringsnämnden har omprövat sitt taxeringsbeslut på grundval av den inkomna självdeklarationen. I annat fall
skall frågan prövas av länsrätten. Fråga om nedsättning enligt 116 d §andra
stycket skall prövas av länsrällen. Den lokala skattemyndigheten skall ompröva sitt beslut i fråga om
särskild avgift när taxeringsnämnden har ändrat sitt taxeringsbeslut. Omprövning skall också ske om den skattskyldige begär det eller skäl annars
föreligger. Beslutet får dock inte omprövas av myndigheten om den skattskyldige har anfört besvär över det och siirskilda skäl för omprövning inte
föreligger. Den skattskyldige skall underrällas om möjligheten till omprövning.
Denna lag träder i kraft den I februari 1985 och tillämpas första gången
vid 1986 års taxering.
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Härigenom föreskrivs att I kap. 5 § fastighctstaxeringslagen (1979: 1152)
skall ha nedan angivna lydelse.
Föreslagen lydelse
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I kap.

5§
lnne/z(Jl•are al' fastighet, som enligt 47 § kommunalskattelagcn
( 1928:370) jämställs med ägare eller är skyldig att i ägarens ställe
betala skatt fiJr garantibelopp för
fastigheten, skall i denna lag anses
som ägare.

10 Riksdagen 1984185. 6saml.

Nr 23

Som ägare av fast i!: het skall ifall
som avses nedan anses
a) den som innehar fastighet med
fldeikommissrätt eller i annat fall
utan vederlag besitter fastighet på
grund av testamentariskt förordnande;
b) den som inneharfastiglzet med
åboriitt, tomträtt eller vattenfallsrätt, innehamre m• så kallad ofri
tomt i stad samt den som eljest innehar fastighet med ständig eller
ii1ftlig besittningsrätt;
c) innehavare m· skogsområde
som blivit av staten upplåtet till
kana/bolag eller till kommun eller
annan menighet;
di innehavare av publikt boställe
eller på lön anslagen jord;
e J juridisk person, som förvaltar
samfällighet och som enligt 6 § I
mom. b lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt är skattskyldig för inkomst; samt
.fJ nyt(ianderiittshamre till täktmark som avses i 2 kap. 4 §, om
nyttjanderätten har förvärl'ats mot
engångsvederlag.
Såsom innehavare m· publikt
boställe eller på lön anslagen jord
skall anses den tjiinsteinneh(Jl·are
eller annan som .författningsenligt
iiger nyttja fastigheten eller tillgodo11j111a dess al'kastning. Beträf
fande st/dant lönl'bostiille som
m·ses i lagen ( 1970:939) omförrnltning m· kyrklig jord är vederb1>rande pastorat att anse såsom innehavare.
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Skall avkastning 111ö1·er lwsheho1·et m· skog påfa.l'lighet. som a1'.1·es
under h eller d, .forfallningsenligt
helt eller delvis tillkomnia allmän
.fond eller inrättning. iir denna att
anse såsom fastighetens innehm·are. stlvit1 angtlrfastighctens skogsbruksl'iirde.

Denna lag träder i kraft den I januari 1985.
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24 Förslag till
Lag om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Härigenom föreskrivs att 25 § uppbördslagen ( 1953: 272! 1 skall ha nedan
angivna lydelse.
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25 § 2
Vid debitering av preliminär
Vid debitering av preliminär
B-skatt med ledning av preliminär
B-skatt med ledning av preliminär
taxering skall iakttas:
taxering skall iakttas:
att egenavgifter uträknas med
att egenavgifter uträknas med
ledning av bestämmelserna i lagen
ledning av bestämmelserna i lagen
(1981: 691) om socialavgifter samt
( 1981: 691) om socialavgifter samt
att
kommunal
inkomstskatt
att
kommunal
inkomstskatt
uträknas med ledning av den skatuträknas med ledning av den skattesats, som för inkomståret gäller i
tesats. som för inkomståret gäller i
beskattningsorten: dock får regebeskattningsorten: dock får regeringen eller den myndighet regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. om det föreligringen bestämmer. om det föreligger särskilda omständigheter. förger särskilda omständigheter. förordna att utdebitering i hemortsordna att utdebitering i hemortskommunen får läggas till grund vid
kommunen får läggas till grund vid
debitering av preliminär B-skatt
debitering av preliminär B-skatt för
även om beskattningsorten är en
fysisk person eller dödsbo även om
annan.
beskattningsorten är en annan.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas första gången i
fråga om preliminär skatt för år 1985.

1

Lagen omtryckt 197:!: 75.
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 771.
' Senaste lydelse 1982: 422.
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Lag om ändring

lagen (1984:361) om ändring

uppbördslagen

(1953:272)
Härigenom föreskrivs att 22 § uppbördslagen (1953: 272), i den lydelse
paragrafen har erhållit genom lagen (1984: 361) om ändring i nämnda lag.
skall ha nedan angivna lydelse.

Nul'arande lydelse

Förl'slagen lydelse

22 §
Lokal skattemyndighet beslutar i fråga om beräkning av preliminär
A-skatt samt debitering av preliminär B-skatt och slutlig, kvarstående och
tillkommande skatt. Lokal skattemyndighet fastställer också avgiftsunderlag för egenavgifter.
Beslut som avses i första stycket
meddelas av den lokala skattemyndigheten i det fögderi diir beskattningsorten är belägen. I fråga om
fysisk person. dödsbo eller familjestiftelse bC'slutar dock lokala
skattemyndigheten i det fögderi där
hemortskommunen är belägen. Om
sådan skattskyldig saknar hemortskommun beslutar lokala skattemyndigheten i Stockholms fögderi.

Beslut som avses i första stycket
meddelas av den lokala skattemyndigheten i det fögderi där hemortskommunen är belägen. Om den
skattskyldige saknar hemortskommun beslutar lokala skattemyndigheten i Stockholms fögderi.

Länsstyrelsen medverkar i debiteringsarbctet enligt föreskrifter som
meddelas av regeringen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.
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Lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt
Härigenom föreskrivs att punkt I av anvisningarna till 2 ~ lagen
( 1968: 430) om· mervärdeskatt 1 skall ha nedan angivna lydelse.
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Anvisningar
till
I. Verksamhet anses som yrkesmässig när inkomsten därav utgör
skattepliktig intäkt av jordbruksfastighet, av annan fastighet eller av
rörelse enligt kommunalskattelagen
( 1928: 370). Som yrkesmässig verksamhet räknas även omsättning av
vara från fastighet som avses i 24 §
2 eller 3 mom. kommunalskattelagen, uthyrning enligt 2 § fjärde
stycket av sådan fastighet, upplåtelse av avverkningsrätt och avyttring av skogsprodukter i fatt som
avses i punkt 4 tredje stycket av
anvisningarna till 35 § nämnda lag
samt annan verksamhet i vilken
varor eller tjänster omsätts under
rörelseliknande former.
2

2§
I. Verksamhet anses som yrkesmässig när inkomsten därav utgör
skattepliktig intäkt av jordbruksfastighet, av annan fastighet eller av
rörelse enligt kommunalskattelagen
( 1928: 370). Som yrkesmässig verksamhet räknas även omsättning av
vara från fastighet som avses i 24 §
2 mom. kommunalskattelagen eller
2 § 7 mom. lagen ( 1947:576) om
statlig inkomstskatt, uthyrning enligt 2 ~ fjärde stycket av sådan fastighet, upplåtelse av avverkningsrätt och avyttring av skogsprodukter i fall som avses i punkt 4
tredje stycket av anvisningarna till
35 § kommunalskattelagen samt annan verksamhet i vilken varor eller
tjänster omsätts under rörelseliknande former.

Den som yrkesmässigt omsätter tjänst som avses i 10 § första stycket 2
eller 4 anses bedriva yrkesmässig byggnadsverksamhet. Sådan verksamhet
omfattar även tjänst som den skattskyldige utför eller låter utföra på
fastighet som för honom utgör lagertillgång i förvärvskällan rörelse enligt
kommunalskattelagen. Som lagertillgång i byggnadsverksamhet skall dock
enligt denna lag ej räknas fastighet som avses i 24 § 2 mom. kommunalskattelagcn och som av den skattskyldige stadigvarande brukas som bostad
eller för fritidsändamåt.
Försäljning av inventarier. material, avfallsprodukter eller liknande
varor i verksamhet som icke medför skattskyldighet anses ej som yrkesmässig. Som yrkesmässig anses dock försäkringsföretags omsättning av
vara som övertagits i samband med skadereglering och finansieringsföretags omsättning av vara som enligt köpeavtal återtagits av företaget. Som
yrkesmässig anses alltid omsättning av vara som vid förvärvet eller införseln har varit undantagen från skatteplikt enligt 8 § 1. Tillhandahållande av
kost åt personal anses som yrkesmässig verksamhet endast när det sker i
1

2

Lagen omtryckt 1979: 304.
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 885.
Senaste lydelse 1982: 449.
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serveringsrörclse. Skattskyldigs försäljning av personbil eller motorcykel
anses som yrkesmässig, endast om rätt till avdrag för ingående skatt som
hänför sig till den skattskyldiges förvärv av fordonet har förelegat.
Utgivning av program eller katalog för verksamhet som ej medför skattskyldighet anses icke som yrkesmässig.
Utländsk företagare anses bedriva yrkesmässig verksamhet här i landet
även när han omsätter varor som han lagt i lager eller förvärvat inom eller
infört till landet för leverans efter montering, installation eller annan tjänst
eller inom landet tillhandahåller byggnadsentreprenad eller annan tjänst.
Föreligger skattskyldighet för utländsk företagare, som icke är bosatt
eller icke stadigvarande vistas här i landet eller. om fråga är om juridisk
person, icke har fast driftställe här i landet, skall företagaren företrädas av .
. en av länsstyrelsen godkänd representant. Sådan representant skall enligt
fullmakt av den utländske företagaren som ombud för företagaren svara för
redovisningen av skatt för den verksamhet som skattskyldigheten omfattar
och i övrigt företräda den utländske företagaren i frågor som gäller skatt
enligt denna lag. Länsstyrelsen kan kräva, att säkerhet skall ställas för
skattens betalning. Underlag för kontroll av skatteredovisningen skall
finnas tillgängligt hos representanten.
Verksamhet som staten eller kommun bedriver för att uteslutande tillgodose eget behov räknas som yrkesmässig endast när den drives i bolagsform eller liknande. Detta gäller även vid ekonomiskt samgående mellan
staten och kommun eller mellan kommuner för verksamhet som avser visst
gemensamt ändamål. Med kommun förstås även fandstingskommun.
Bedriver staten, kommun eller kommuner var för sig eller gemensamt
verksamhet som icke uteslutande tillgodoser egna behov, räknas verksam-heten, när den ej drives i bolagsform eller liknande, som yrkesmässig till
den del den avser annat än egna behov. Som yrkesmässig verksamhet
anses alltid statens järnvägars befordran av varor, post verkets befordran
av varor i diligensrörelsen samt postverkets befordran av postpaket och
gruppkorsband. Som yrkesmässig verksamhet anses vidare alltid kommuns omsättning av vara som avses i 8 § 4, transport i samband med
renhållning eller omhändertagande och förstöring av vara.
Om särskilda skäl föreligger kan regeringen förordna att statlig verksamhet, som avser eget behov och som ej enligt sjunde eller åttonde stycket är
att anse som yrkesmässig, tills vidare skall anses utgöra yrkesmässig
verksamhet.
Verksamhet som medlem i sameby utför enligt rennäringslagen
( 1971: 437) för samebyns räkning anses ej som yrkesmässig.
Denna lag träder i kraft den I januari 1985.
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. Proposition 1984185:53
Det i proposition 1984/85:53 framlagda nu aktuella lagförslaget har
följande lydelse.

Förslag till
Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370)
Härigenom föreskrivs att 20 § kommunalskattelagen ( 1928: 370) skall ha
nedan angivna lydelse.

N111·ar1111de lydelse

Fiireslagen lydelse

s

20 1
Vid bcriikningen av inkomsten från särskild förvärvskälla skall alla
omkostnader under beskattningsåret för intäkternas förvärvande och bibehåll;inde avräknas från samtliga intäkter i pengar eller pengars värde (/mtttointiikt), som har influtit i förvärvskällan under beskattningsåret. Att
koncernbidrag, som inte utgör sådan omkostnad, ändå skall avräknas i
vissa fall och inräknas i bruttointäkt hos mottagaren framgår av 43 § 3
mom.
Avdrag får inte göras för:
den skattskyldiges levnadskostnader och därtill hänförliga utgifter. såsom vad skattskyldig utgett som gåva eller som periodiskt understöd eller
därmed jämförlig periodisk utbetalning till person i sitt hushåll:
kostnader i samband med plockning av vilt växande bär och svampar till
den del kostnaderna inte överstiger de intäkter som är skattefria enligt
19 §;
värdet av arbete. som i den skattskyldiges förvärvsverksamhet utförts
av den skattskyldige själv eller andre maken eller av den skattskyldiges
barn som ej fyllt 16 år:
ränta på den skattskyldiges eget kapital som har nedlagts i hans förvärvsverksamhet:
svenska allmänna skatter:
kapitalavbetalning på skuld:
avgift enligt 8 kap. studiestödslagen ( 1973: 349);
avgift enligt lagen (1972: 435) om överlastavgift;
avgift enligt lagen ( 1976: 666) om påföljder och ingripanden vid olovligt
byggande m. m.:
avgift enligt 99 a § utlänningslagen ( 1980: 376);
avgift enligt 26 § arbetstidslagen ( 1982: 673);
straffavgift enligt 8 kap. 7 §tredje stycket rättegångsbalken:
helopp, för vilket arbetsgivare är betalningsskyldig enligt 75 § uppbördslagen ( 1953: 272J eller för vilket betalningsskyldighet föreligger på grund av
underlåtenhet att göra avdrag enligt lagen (1982: !006) om avdrags- och
uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar;
avgift enligt lagen (1976: 206) om felparkeringsavgift;
kontrollavgift enligt lagen (1984: 318) om kontrollavgift vid olovlig parkering;
1

Senaste lydelse 1984: 497.
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Föreslagen lydelse

överförbrukningsavgift enligt ransoneringslagen ( J978: 268);
vattenföroreningsavgift enligt lagen (1980: 424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg;
avgift enligt 3 § lagen (1975: 85) med b~myndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor;
lagringsavg(ft enligt lagen ( 1984:
000) om heredskapslagring a1• n/ja

och kol;
ränta på lånat kapital till den del räntan täcks av sådant statligl bidrag
som avses i punkt 7 av anvisningarna till 24
kapitalförlust m. m. i vidare mån än som får ske enligt 36 §.
(Se vidare anvisningarna).

*:

Denna lag träder i kraft den I januari 1985.
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Proposition 1984185:55
Det i proposition 1984/85 :55 framlagda nu aktuella lagförslaget har
följande lydelse.

4

Fiirslag till

Lag om ändring i taxeringslagen ( 1956: 62.~l
Hiirigrnom fiireskrivs att 22
ha nedan angivna lydelse.
N111·11n111dc

* I mom. taxeringslagen ( 1956: 6231

1

sbll

/.l·ddsc

--..,...,

~

~

I 1110111.' Nedanniimnda skatt sk~'ldiga iiro. diir ej annat följer av stadgandet i .l nwm .. skyldiga att utan anmaning till ledning för egen taxering
avliimna deklaration tsiii/l·d1·/../11ratio11). niimligen:
11 aktiebolag. ekonomisk fiirening. srarhank. iimsesidig skadcförsiikringsanstalt och akticliind iivensom s{1dan stiftelse. fond eller inriittning
som har till huvudsakligt iindami·il att tillg\>dose viss familjs. vissa familjers
eller bestiimda rerslmers ekonomiska intressen.
2) annan juridisk rerson. om dess bruttoinliikter av en eller flera fiirviirvsbllor under hcskattnings;"iret urrgi.itt till sammanlagt minst 100 kronor.
Jl 1\sisk rerson. vilkens bruttl•intiikter av en eller flera fiirviirvskiillor
under beskattningsiiret urrgiitt. om han varit hiir i riket bosatt under hela
beskattningsiiret och under denna tid icke erlagt sjömansskatt. till sammanlagt minst 6 000 kronor l•cl1 eljest till sammanlagt minst 1110 kronor.
41 fysisk eller juridisk rerson. vilkens tillgilngar av den art som anges i
J
I mom. lagen t 1947: 5771 om statlig formögenhetsskatt. vid beskattningsilrets utg~ing haft ett viinle iiverstigande 400 000 kronor eller. S< 1vitt
angiir s:°1dan j11ridisk rerson som avses i 6 I mom. hl niimnda lag. 25 000
kronor. samt
511\sisk eller juridisk person. för vilken garantihelopp för fastighet skall
upptaga.; si'isom skattepliktig inkomst.
Vid bedömandet av fysisk eller juridisk persons deklarationsskyldighct
enligt punkterna 2)-4) skall hiinsyn icke tagas till s;1dan inkomst eller
förmögenhet. för vilken den fysiska eller juridiska personen icke iir skattskyldig enligt kommunal skattelagen ( 1928: .l70). lagen ( 1947: 576) om statlig inkl•mstskatt eller lagen om statlig förmögenhetsskatt.
Har makar. som ingiitt iiktenskap före ingi!ngen av heskattnings{iret o,·h
levt tillsammans under större delen diirav. var fiir sig haft inkomst eller
förmögenhet. skall vardera makens deklarationsskyldighet bedömas med
hiinsyn till makarnas sammanlagda inkomst och förmögenhet.
Skall skathkyluig enligt lagen om statlig förmögenhetsskatt taxeras fiir
formiigenhel. som tillhör barn eller annan. skall h:insyn diirtill tagas vid
deklarationso;kyldighctcns bcdiimande.

*

0

*

1

Lagen 11111tr\·,kt 1971: 399.
Sena,te lydebe av lagen' nihrik 1974: 773.
: Sena,tc lydel'c !9X3: 1091.
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Föreslagen lydelse
Nu\'Cmmde lydelse
Vid tilliimrning av vad i första
Vid tilliirnpning av \ad i fiirsta
qycket vid 3) iir stadgat. skall
stycket \id J) iir stadgat. skall
svensk medhorgare. Sllm under besvensk medborgar<:. som under beskattningstiret tillhört svensk heskattningsiiret tillhiirt svensk beskickning hos utliindsk makt.
skickning hos utliindsk makt.
wensk permanent delegation hos
svensk permanent delegation hos
mellanstatlig organisatinn eller
mellanstatlig organisation
eller
lönat svenskt konsulat eller beliinat svenskt konsulat eller beskicl<.ningens. dclegati11nens eller
skickningens, delegationens eller
konsulatets hctjiining od1 som pii
konsulatets Petjiining och som p[i
grund av sin tjiinst varit j,osatt utgrund av sin tjiinst varit bosatt utomlands. an-;e.-; ha varit hosatt hiir i
omlands. anses ha varit bosatt hiir i
riket. Detsamma skall giilla si'ttlan
riket. Detsamma skall giilla <idan
persons make samt harn under 18
persons make samt barn under 18
;'1r. om de har varit svenska medfö-. om de har varit svenska medhorgare och har bott hos honom.
borgare och har bott hos honom.
Person. som under beskattnin!!s- . J:n person. som under heskattningsi\ret har tillhiirt friimmande
~ret tillhört friimmamlc makts hiirmakts heskickning eller lönade
1·arancle beskickning eller lönade
konsulat hiir i rikl'f eller beskickkonsulat eller beskickningens eller
ningens eller konsulatets bctjiining.
konsulatets betjiining och som icke
varit svensk medborgare. se) ock
som illf<' h11r varit svensk medborgare och so111 inte' 1·ar hosutt hiir i
sådan f!t'r.\'llll.I' 111<1kc'. h11m 1111cll'r 18
riket niir han kom 1111 tillhiim f1cclr och C'nsf..ilda tiiinarC', 11111 de' har
skick11i11gC'n dll'r f..011.rnl11tct C'llcr
h<1ff hos h<111<1111 ol'h icf..c· har 1·arit
ht•skickningl'llS dll'r kons11fatC'fs
.ffc•11sk11 111cdhorg<1r<', anses diirhe(jii11i11g. anses diirernot vid tillcmot vid tilliimpningen av vad i
Himpningen av vad i första stycket
första stycket vid J) iir stadgat icke
vid J) är stadgat inte ha varit hosa11
ha varit hiir i riket ho.rnl111.
här i riket. l>l'1.rn11111w skall giilla
scld11n pcrso11s make. har11 11/lll<•r 18
år och e11skilda (iiinarc om de har
ho11 hos ho110111 och illfc har 1·11rit
s1·e11sk11 med/)()rg11/"C'.
I fr't1ga om deklarationsskyldighet för dödsbo efter skattskyldig. som har
avlidit under beskattningsiiret. skall tilliimpas vad som skulle ha giillt för
den avlidne.
Denna lag triider i kraft den I .ianuari 1985 och ti!Himpas första gi'mgen
vid 198fi ~irs taxering.
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Motionerna
1984/85:245 av Knut Wachtmeister m. fl. (m)
I motionen yrkas
I. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som anförts
beträffande regler om avkastningskraven för den offentliga verksamheten,
2. att riksdagen hos regeringen begär en utredning om den kommunala
garantibeskattningen för fysiska personer i enlighet med vad som anförts i
motionen,
3. att riksdagen hos regeringen begär ett skyndsamt förslag om ett
slopande av förbudet att kvitta underskott i en kommun mot överskott i en
annan kommun vad gäller fysiska personer,
4. att riksdagen beslutar att skattesatsen för livförsäkringsbolag skall vara
37 %,
5. att riksdagen beslutar att skattesatsen för ideella föreningar, kyrkor och
allmännyttiga stiftelser skall vara 30 % .
1984/85:246 av Stig Josefson m. fl. (c)
I motionen yrkas
1. att riksdagen beslutar att den kommunala garantibeskattningen bibehålls för fastigheter som ägs av juridiska personer,
2. att riksdagen beslutar att den begränsade beskattningsskyldigheten som
f. n. gäller för staten och kommunerna bör bibehållas fast nu inom ramen för
den statliga inkomstskatten och med skattesatsen 30 %,
3. att riksdagen beslutar att den statliga skattesatsen för sådana juridiska
personer som omnämnts i kommunalskattelagen 53 § 1 mom. första stycket d
och e skall vara 30 % .
1984/85:247 av Eric Hägelmark (fp)
I motionen yrkas
1. att riksdagen med avslag på propositionen i denna del beslutar att
skattesatsen för livförsäkringsbolag sätts till 37 % ,
2. att riksdagen med avslag på propositionen i denna del beslutar att
skattesatsen för sådana juridiska personer som omnämnts i KL 53 § 1 mom.
första stycket d och e sätts till 30 % ,
3. att riksdagen hos regeringen begär förslag om avskaffande av förbudet
att kvitta ett inom en viss kommun uppkommet överskott mot underskott i
annan kommun för handelsbolag och enskilda firmor.
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Utskottet

Slopande av kommunaltaxeringen

Förslagen i proposition 70 innebär att den kommunala taxeringen avskaffas för samtliga juridiska personer utom inhemska dödsbon. Staten och
kommunerna skattebefrias helt. För övriga juridiska personer är utgångspunkten i förslaget att de skall erUigga statlig inkomstskatt i en omfattning
som innebär att nagon förändring i det nuvarande totala skatteuttaget inte
uppkommer.
Propositionen grundar sig på riksdagens beslut våren 1984 att elen
kommunala beskattningen av juridiska personer skall upphöra fr. o. m .
. inkomståret 1985 (prop. 1983i84: 133, f-iU 39). Under 1984 uppbiir kommunerna inkomster som motsvarar endast en del av skatteunderlaget från de
juridiska personerna - de borgerliga kommunerna 40 % och de kyrkliga
kommunerna 80 % - medan landstingen inte för någon del av detta
skatteunderlag. Riksdagsbeslutet innebär bl. a. att kommunerna fr. o. m.
1985 får kompensation för den förlust som de gör på grund av att taxeringen
.Jör de juridiska personerna undantogs fran det kommunala skatteunderlaget. I den nu aktuella propositionen anförs att en kommunal taxering av
juridiska personer mot denna bakgrund framstår som meningslös och att ett
·avskaffande av denna taxering leder till administrativa och andra fördelar.
Samtidigt framhålls att elen föreslagna reformen inte syftar till att ändra
skattebelastningen för de juridiska personerna inbördes eller jämfört med
andra skattskyldiga men att reformen ofrånkomligen innebär förändringar i
skatteunderlaget och därmed svårigheter vid fastställande av de nya skattesatserna för den statliga inkomstskatten.
I de motioner som väckts med anledning av propositionen riktar motionärerna erinringar mot att staten och kommunerna får vissa konkurrensfördelar gentemot enskild näringsverksamhet samt mot att förslagen att slopa
garantibeskattningen och begränsningarna av rätten till underskottsavdrag
vid den kommunala taxeringen inte omfattar också enskilda personer.
Motionärerna har invändningar också mot vissa av de föreslagna procentsatserna för den statliga inkomstskatten. Utskottet återkommer till dessa frågor
i det följande men vill redan nu konstatera att samtliga motionärer i princip
godtar förslaget att den kommunala taxeringen slopas för de juridiska

j
I

personerna.
Även Stig Josefson m. fl. (c) i motion 246 accepterar att den kommunala
taxeringen slopas. I motionen yrkas dock att garantibeskattningen bibehålls.
Motionärerna åberopar att kommunerna ofta gör stora åtaganden för
samhällsutbyggnaden i samband med industrilokaliseringar och anför att det
enligt deras mening är motiverat att det finns en kommunal inkomst för
denna typ av etableringar.
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Utskottet instämmer i· att den kommunala taxeringen av juridiska person
bör slopas. Som framgår av den nyss lämnade redogörelsen för riksdagens
beslut i våras ingår de juridiska personernas taxering inte längre i det
kommunala skatteunderlaget. Detta innebär att denna taxering, som också
innefattar garantibeskattningen för de juridiska personernas fastigheter, i
fortsättningen saknar betydelse för kommunerna.
Yrkandet i motion 246 förutsätter alltså att det redan fattade beslutet
rörande de kommunalekonomiska frågorna rivs upp och att kompensationen
till kommunerna omprövas. Enligt utskottets uppfattning skulle det föra för
långt att i detta sammanhang ta upp dessa frågor. Kommunernas ekonomi
berörs inte av de förslag som läggs fram i den nu aktuella propositionen. som
företrädesvis har teknisk natur. Härtill kommer att en garantibeskattning i
nuvarande bemärkelse förutsätter att den kommunala taxeringen behålls
också för inkomsterna av förvärvskällan.
Med det anförda tillstyrker utskottet förslaget i propositionen att den
kommunala taxeringen för juridiska personer slopas och avstyrker motion
246 yrkande l.

Staten och kommunerna

Staten och kommunerna är f. n. endast skyldiga att erlägga kommunal
inkomstskatt, och skatten utg:lr endast på inkomst av fastighet och rörelse.
Propositionen innebär som redan nämnts att staten och kommunerna
skattebefrias helt.
I motion 245 yrkar Knut Wachtmeister m. fl. (m) att det aktuella förslaget
beaktas i samband med faststiillandet av avkastningskraven för den offentliga
verksamheten. Syftet med motionen är att förebygga att konkurrensförhållandena snedvrids till nackdel för näringslivet i övrigt. l samma syfte yrkar
Stig Joscfson m. fl. (c) i motion 246 att skattskyldigheten för stat och
kommun bibehålls och att skattesatsen fastställs till 30 % .
Utskottet instämmer i syftet med motionerna. Den kommunala beskattningen av de offentligrättsliga subjekten har visserligen - som anförs i
propositionen - endast utgjort ett instrument för att fördela medel till de
kommuner diir den skattepliktiga verksamheten bedrivs och har totalt sett
inte tillfört det allmiinna några medel. Att nu omvandla denna beskattning
till en statlig skatt skulle enligt utskottets uppfattning vara i stort sett
meningslöst. allra helst som kommunerna enligt grunderna för den aktuella
reformen skulle kunna väcka berättigade krav på full kompensation för
denna nya ekonomiska belastning. Som anförs i propositionen och i
motionerna kan förslaget emellertid medföra en viss konkurrensfördel ·
gentemot privat bedriven näringsverksamhet. Detta är enligt departementschefen något som fär beaktas vid fastställandet av avkastningskravet för
offentlig verksamhet. Enligt utskottets uppfattning bör regeringl'.n noga
uppmärksamma effekterna av reglerna och mot bakgrund av kömmande
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erfarenheter vidta de ytterligare åtgärder som kan visa sig erforderliga.
Eftersom även regeringen anser att snedvridande verkningar i möjligaste
mån bör förebyggas finner utskottet att någon särskild framställan från
riksdagen inte erfordras i denna fråga.
Med hänvisning till det anförda och till de administrativa skäl som
åberopas i propositionen tillstyrker utskottet propositionen i denna del och
avstyrker motionerna 245 yrkande J och 246 yrkande 2 i den mån de inte kan
anses tillgodosedda.

l'ysiska personer
Förslaget i propositionen innebär ändringar bl. a. i fråga om förbudet att
kvitta ett underskott vid kommunaltaxeringen i en kommun mot inkomst i en
annan kommun. Nuvarande komplicerade regler i detta hänseende kommer
inte längre att gälla för juridiska personer. Som redan nämnts slopas också
garantibeskattningen för de juridiska personernas fastigheter.
I motion 245 av Knut Wachtmeister m. fl. (m) och 247 av Eric llägelmark
(fp) yrkas att riksdagen begär förslag från regeringen om att kvittningsförbudct slopas även för fysiska personer så att inte olika regler kommer att gälla
exempelvis för näringsverksamhet i aktiebolagsform och i form av enskild
firma eller handelsbolag. I den förstnämnda motionen yrkas av samma
anledning att frågan om garantibeskattningen av fysiska personers fastigheter utreds i sy.ftc att på sikt avskaffa denna skatteform.
Som anförs i propositionen ligger de speciella problemen rörande taxeringen av deliigare i handelsbolag. gruvbolag och partredcricr inom ramen för
1980 <lrs företagsskattekommittes (B 1979: 13) utrcdningsuppdrag. Utskottet
vill ocksii erinra om att kommittens modell till ens. k. staketmetod innebär
att frågan om kvittningsförbudet kan lösas på sätt som föreslås i motionerna
niir det giiller näringsverksamhet som bedrivs av enskilda personer. Utskottet finner att kommande ställningstaganden till kommittens förslag inte bör
föregripas och avstyrker därför motion 245 yrkande 3 och motion 247
yrkande 3.
Vad härefter angår garantibeskattningen kan utskottet i likhet med
departcmentschefen och motionärerna i motion 245 konstatera att det
ursprungliga skiilct för denna beskattning, vilket var att tillförsäkra kommunerna ett stabilt skatteunderlag. bortfallit och att atskilliga argument numera
kan anföras mot denna skatteform. Att helt slopa garantiskatten kräver
eml'lkrtid ingående överväganden, bl. a. med tanke på att den utgör ett led i
bostadsbeskattningen och beaktas vid utformningen av bostadssubventionerna. Vad som aktualiserat motionerna är emellertid närmast att reglerna om inte siirskikfa {1tgiirder vidtas - enligt motioniirernas uppfattning
kommer att gynna näringsverksamhet som drivs av aktiebolag m. fl. i
förhållande till verksamhet i annan form. Utskottet vill med anledning härav
framhi1lla att garantibeskattningen, som är effektiv endast om garantibeloppet överstiger nettointäkten av förvärvskällan. i allmänhet saknar betydelse

SkU 1984/85:23

159

för vanlig näringsverksamhet som går med överskott. Reglerna för olika
företagsformer skiljer sig enligt utskottets uppfattning från varandra i s1\
många andra mer väsentliga hänseenden. att den nu aktuella ändringen inte
kan antas komma att påverka valet av företagsform i nämnvärd omfattning.
Utskottet finner att det inte heller av andra skäl är motiverat att nu ta
ställning till frågan om slopande av garantiheskattningen för fysiska personer. Med hänvisning ocksa till att hostadskommitten (Bo 1982:02) och 1980
års företagsskattckommitte (B 1979:13) torde vara oförhindrade att ta upp
frågan om de finner detta lämpligt avstyrker utskottet motion 245 yrkande 2.

Skattesatserna

I propositionen föreslås en skattesats om 52 t;{ för aktiebolag. ekonomiska
föreningar och familjestiftelser m. fl. och 40 % för övriga juridiska personer.
Enligt dcpartementschefcn innebär detta att skatteuttaget blir i stort sett
oförändrat. Här bortses då från staten och kommunerna. som enligt vad som
framgår av det föreg<'tende helt befrias från inkomstbeskattning.
I motionerna anförs att de föreslagna skattesatserna i vissa fall strider mot
målsättningen om ett i stort sett oförändrat totalt skatteuttag. Detta
föranleder Knut Wachtmeister m. fl. (m) och Eric Hägelmark (fp) att i
motionerna 245 resp. 247 yrka att skattesatsen för livförsäkringsbolag siitts
till 37 %. I dessa båda motioner och i motion 246 av Stig Joscfson m. fl. (c)
yrkas av samma skäl att skattesatsen för kyrkor. allmännyttiga föreningar
och stiftelser bestäms till 30 <;(.
Förslagen i propositionen skall bl. a. ses mot bakgrund av att garantibeskattningen slopas och att förbudet vid den kommunala taxeringen mot
kvittning av underskott i en kommun mot inkomst i en annan kommun inte
längre får någon betydelse för de juridiska personerna.
Bortsett från dessa fördelar med reformen skulle en rent matematisk
omräkning av skattesatserna för livförsäkringsbolagen. som f. n. har en
statlig skattesats på 10 i:;;. efter avdrag för kommunalskatt. leda till en ny
skattesats på 37 % . Som anförs i propositionen skall emellertid deras
nuvarande låga statliga beskattning ses mot bakgrund av att de beskattas i
försäkringstagarnas ställe och att skattesatsen på sin tid bestämdes s{1 att den
motsvarade vad försäkringstagaren då skulle ha haft att erlägga om denne
varit skattskyldig. En motsvarande avvägning i dag skulle givetvis innebära
att skattesatsen uppräknades. Vad som anförs i motionerna utgör därför
enligt utskottets uppfattning inte tillräckliga skäl mot en höjning av det totala
skatteuttaget för livförsäkringsbolagen till 40 %. Utskottet tillstyrker s[tledes
propositionen i denna del och avstyrker motion 245 yrkande 4 och motion 247
yrkande 1.
Vissa institutioner, akademier och speciella stiftelser erlägger i dag endast
kommunal inkomstskatt för inkomst av fastighet. Andra allmlinnyttiga
föreningar och stiftelser m. m. beskattas statligt endast för inkomst av rörelse
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och kommunalt endast för inkomst av fastighet och rörelse. I viss utsträckning undantas även sådana inkomster från beskattning, och de allmännyttiga
föreningarna är dessutom fr. o. m. 1985 års taxering berättigade till grundavdrag med 15 000 kr.
Som departemcntschcfen och motionärerna konstaterar skulle en strikt
omräkning av skattesatserna för skattskyldiga som är helt befriade från
statlig inkomstskatt leda till en skattesats på 30 ~;,(,, Utskottet vill inte bestrida
att en uppriikning till .io S'r i en del fall kan medföra en viss skattehöjning,
trots lättnaderna i form av slopad garantibeskattning och vidgade möjligheter till underskottsavdrag. Det hör emellertid framhållas att flertalet inom de
nu ifrågavarande kategorierna inte betalar någon skatt alls och att de övriga
be~kattas endast för vissa speciella inkomster. Fragan har alltså i allmänhet
en mycket begränsad betydelse. Mot bakgrund av de praktiska skäl som kan
åbaopas för enhetliga skattesatser tillstyrker utskottet därför propositionen
och avstyrker motionerna i denna deL

Övriga frågor
Avsikten är att de nya bestämmelserna skall tillämpas fr. o, m. 1986 års
taxering. För skattskyldiga som d[1 taxeras för beskattningsär som har
påbörjats före den I januari 1985 skall dock äldre bestämmelser tillämpas.
Detta innebiir att man får dubbla system vid 1986 års taxering, något som
innebär beklagliga olägenheter såväl för de skattskyldiga som för skattemyndighet.:rna. Med hiinsyn till svårigheterna att undvika att lagstiftningen
annars i enskilda fall kan medföra retroaktiva skatteskärpningar tillstyrker
utskottet propositionen i denna del. I sammanhanget bör emellertid framhållas att nuvarande systern skall till:impas exempelvis för skattskyldiga som har
kalenderiir som riikcnskaps{1r men som iir deHigare i ett handelsbolag med
brutet rlikenskapsår, Enligt vad utskottet erfarit har man inom regeringskansliet uppmiirksammat att information om reglerna bör lämnas sä att man i
möjligaste 111{111 kan undvika oväntade effekter.
Av övriga detaljer kan här nämnas vissa organisationsfrågor som tas upp i
propositionen. Att den kommunala taxeringen av juridiska personer avskaffas medför enligt departementschefen att mellankommunala skatterätten
(MKSR) och det allmänna ombudet vid MKSR skulle förlora huvuddelen av
sina. arbetsuppgifter om inte särskilda åtgärder vidtas, MKSR handlägger
hL a, beskattningsfrågorna för i stort sett samtliga börsbolag och deras
dotterbolag och för ett stort antal andra mindre och medelstora företag, Den
tid som står till huds till i slutet av är l 986 innan besvär kommer att anföras
över den nya statliga taxeringen hör enligt departementschefen utnyttjas för
en grundligare översyn av MKSR:s ställning än vad som hittills varit möjligt.
Även i motion 245 berörs denna fråga, utan att något särskilt yrkande
framstiills. ,
Med anledning av vad som anförs i propositionen och motionen vill
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utskottet understyka, att MKSR:s verksamhet hittills har haft väsentlig
betydelse för en enhetlig praxis i många svåra och betydelsefulla taxeringsfrågor. och att det givetvis är av vikt att man i den kommande översynen noga
undersöker ri1öjligheterna att i samlad form behålla den särski,lda kompetens
som MKSR kunnat förvärva genom den nuvarande ordningen.
Mot de delar av proposition 70 som utskottet inte redan har behandlat har
utskottet inte nt1got att erinra. De framlagda lagförslagen behöver dock
justeras pä ett par punkter. bl. a. med hänsyn till vissa lagändringar som har
aktualiserats i andra sammanhang.
Det i propositionen framlagda förslaget angående kommunalskattelagen
(1928:370 - KL) berör bl. a. 20 §. Förslaget bör i denna del justeras med
hänsyn till den senaste iindringen av lagrummet, SFS 1984:838, som träder i
kraft den I januari 1985.
20 § KL berörs även av proposition 53 som bl. a. innehåller ett förslag om
att en siidan lagringsavgift som enligt propositionen skall kunna utgå vid
försummelse av lagringsskyldighet i fr<lga om olja och kol inte skall vara
avdragsgill vid beskattningen. Propositionen behandlas i denna del i detta
betänkande och i övrigt av försvarsutskottet (FöU 1984/85:6).
Regeringens förslag rörande avdragsrättcn för lagringsavgiften grundar sig
på riksdagens tidigare ställningstaganden i samma riktning rörande liknande
sanktionsavgifter. Under förutsättning att riksdagen i huvudsakliga delar
godtar proposition 53 i övrigt tillstyrker utskottet det nu aktuella förslaget.
De båda nu aktuella ändringarna i 20 § KL hör samordnas och genomföras
i form av en ändring i den nyss angivna lagen om ändring av detta lagrum
(SFS 1984:838).
22 §I mom. taxeringslagen (1956:623 - TL) har ändrats tidigare i höst p{1
förslag av utskottet (SkU 1984/85:7, SFS 1984:814) genom att en ny punkt 2
införts rörande deklarationsskyldigheten för ideella föreningar. Denna
ändring triider i kraft den l januari I 985 och bör - med viss justering infogas i det förslag rörande samma lagrum som läggs fram i proposition 70
med ikraftträdande den l februari 1985.
Även i proposition 55 föreslås en iindring i 22 1 mom. TL. Denna
proposition, sorh gäller deklarationsskyldighet m. m. för lokalanställd perso-

*

nal vid främmande makters beskickningar och lönade konsulat här i landet,
har utskottet i huvudsakliga delar tillstyrkt i sitt betänkande 15. I fråga om
det angivna lagrummet har utskottet dock föreslagit att den författningsmässiga regkringen sker i det nu aktuella sammanhanget. Utskottet förordar att
också denna ändring infogas i det i proposition 70 framlagda förslaget.
De angivna ändringarna i 22 § l mom. TL bör föranleda att hänvisningarna
till olika punkter' i detta lagrum från IO § 5 mom. lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt (SIL) och 2 § lagen ( 1960:63) om förlustavdrag ändras.
Samtidigt bör hiinvisningcn från IO § 5 mom. SIL till punkt 1i22 §I mom. TL
utg{1. Bestämmelserna i SIL avser nämligen sådana ti!Higgsbelopp vid
taxeringen till statlig inkomstskatt som till följd av förslagen i proposition 70
11 Riksdagen !9fi./ifi5. nsam/. Nr 23
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inte längre kommer i fråga för de familjestiftelser som anges i punkt 1 i 22 ~
l mom. TL. Som framgår av utskottets hemställan erfordras särskilda
iivergångshestämmelser till de förstnämnda ändringarna. eftersom en avdragsrätt för underskott eller förluster annars åtminstone teoretiskt skulle
kunna förloras retroaktivt.
Utskottet föreslår ocksit en justering av förslaget i proposition 70 i frilga om
hänvisningen i 8 ~ SIL rörande de ideella föreningarna.
I sammanhanget tar utskottet upp en fn'\ga som inte har något direkt
samhand med de aktuella förslagen. nämligen behovet av att utvidga
tillämpningsområdet för lagen (1951 :442) om förhandsbesked i taxeringsfdtgor. Enligt vad utskottet erfarit är det ett önskemål att riksskatteverket skall
kunna lämna förhandshesked rörande tillämpningen av lagen (1982:1086)
om vinstdelningsskatt på samma sätt som i fråga om taxering till statlig och
kommunal inkomstskatt m. 111. Utskottet föreslår att en sädan möjlighet
införs fr. o. m. den l januari 1985. Detta innebär att förhandsbesked kan
lämnas i frågor angående vinstdelningsskatt som aktualiseras n::dan vid 1985
års taxering. Samtidigt föreslår utskottet en justering som föranleds av att
garantiheskattningen slopas för juridiska personer.

Hemställan
Utskottet hemställer
l. beträffande slopande al' kommunaltaxeringen
' att riksdagen.rm:d avslag p:1motion1984/85:246 yrkande I bifaller
proposition 1984/85:70 i denna del.
2. hetr1iffande staten och ko1111n1111enw
a) att riksdagen med avslag pt1 motion 1984/85:246 yrkande 2
hifaller propositionen i denna del.
b) att riksdagen avslar motion 1984/85:245 yrkande I.
3. beträffande 11nderskottsardrage11 för fvsiska personer
att riksdagen avslår motionerna 1984/85:245 yrkande 3 och 1984/
85:247 yrkande 3.
4. beträffande garantibeskatt11i11ge11 för J:rsiska personer
att riksdagen avslår motion 1984/85:245 yrkande 2.
5. beträffande li1försäkri11gsbo!agcn
att riksdagen med avslag på motionerna 1984/85 :245 yrkande 4 och
1984/85:247 yrkande I bifaller propositionen i denna del.
6. heträffandc allmännyttiga stiftelser. kyrkor och ideella fiirl'ningar

m.fl.
att riksdagen med avslag på motionerna 1984/85:245 yrkande 5.
1984/85:246 yrkande 3 och 1984/85:247 yrkande 2 bifaller propositionen i denna del.
7. heträffande ö1Tiga detaljfrågor
att riksdagen bifaller propositionerna 1984/85:53. 1984/85:55 och
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1984/85 :70 i dessa delar med de ändringar och tillägg som utskottet
förordat,
8. beträffande lagförslagen
att riksdagen med anledning av propositionerna 1984/85:53, 1984/
85:55 och 1984/85:70 och vad utskottet ovan anfört och hemställt

dels antar de vid proposition 1984/85:70 fogade förslagen till
1. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) med den
ändringen att 20 § utgår ur förslaget,
2. lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt med
den ändringen att 8 erhåller följande såsom utskottets förslag

*

betecknade lydelse:

Regeringens förslag

Utskottcrs förslag

Ideell förening. so111uppfvllcr1·illkorc11 i 7 § 5 mom. fjärde stycket.
äger att frän den taxerade inkomsten
åtnjuta statligt grundavdrag med
15 000 kronor.

Ideell förening. som avses i 7 §
5111om. första stycket, äger att från
den taxerade inkomsten <ltnjuta statligt grundavdrag med 15 000 kronor.

3. lag om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig
inkomstskatt för ackumulerad inkomst.
4. lag om ändring i lagen ( 1960:63) om förlustavdrag.
5. lag om ändring i lagen (1982:336) om avdrag för utdelning pti
icke börsnoterade aktier.
6. lag om ändring i lagen (1969:630) 0111 viss skattefrihet för
utdelning på aktie i Svensk interkontinental lufttrafik aktiebolag
(SILA),
7. lag 0111 ändring i lagen ( 1967:94) 0111 avdrag vid inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning.
8. lag om ändring i lagen ( 1970:599) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avgifter till Värdepappcrscentralen VPC Aktiebolag.
9. lag om ändring i lagen (1973:278) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till Stiftelsen Bostadskooperationens garantifond, m. m ..

10. lag 0111 ändring i lagen ( 1963: 173) 0111 avdrag för avgifter till
stiftelsen Svenska Fil111institutet. m. m ..
11. lag om ändring i skogskontolagcn ( 1954: 142).
12. lag 0111 ändring i lagen (1979:609) om allmiin investeringsfond,

13. lag om ändring i lagen (1981 :296) om eldsvådefonder,
14. lag om ändring i lagen ( 1967:752) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avsättning till fond för tltcranskaffning av fastighet,
15. lag om ändring i förordningen (1967:96) om avdrag vid
inkomsttaxeringen för avsiittning till särskild nyanskaffningsfond,
m.m.,
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16. lag om ändring i förordningen (1954:40) om särskild investeringsfon(I för avyttrat fartyg m. m ..
17. lag om ändring i lagen ( 1983: 1086) om vinstdelningsskatt.
18. lag om ändring i förordningen ( 1933:395) om ersättningsskatt.
19. lag om ändring i lagen (1984:000) om statlig fastighetsskatt.
20. lag om ändring i lagen (1946:324) om skogsvårdsavgift.
21. lag om ändring i lagen ( 1947:577) om statlig förmögenhetsskatt.
22. lag om ändring i taxeringslagen (1956:623) med den ändringen
att 22 § I mom. erhåller följande st1som utskottets förslag betecknade lydelse:
Regeringens f örslag 1

Utskottets förslag

22 §
l mo m. Nedannämnda skatt1 mo m. Nedannämnda skattskyldiga äro. där ej annat följer av
skyldiga är. 0111 ej annat följer av
stadgandet i 3 mom .. skyldiga att
3 mom .. skyldiga att utan anmaning
utan anmaning till ledning för egen
till ledning för egen taxering avlämtaxering
avlämna
deklaration
na deklaration ( s j ä I v de klara (självdeklaration). nämligen:
tion). nämligen:
1) aktiebolag. ekonomisk förening. sparbank. ömsesidig skaddörsäkringsanstalt och aktiefond ävensom sådan stiftelse. fond eller inrättning som
har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss familjs. vissa familjers eller
bestämda personers ekonomiska intressen.
2) förening. som iir hänförlig un2) ideell förening. som m·ses i 7 §
der 53 § 1 mom. första stycket e) eller 5 mom.
första
stycket
lagen
( 1947:576) om statlig inkomstskatt.
andra stycket kommwzalskattelagen
( 1928:370j eller 7 § andra stycket laom dess bruttointäkter av en eller
gen ( 1947:576) om statlig inkomstflera förvärvskiillor under beskattskatt, om dess bruttointäkter av en
ningsåret överstigit grundavdraget
eller flera förvärvskällor under beenligt 8 § nämnda lag.
skattningsåret överstigit grundavdraget enligt 48 § 1 mom. ko111111u11alskat1elage11 eller 8 § lagen om statlig inkomstskatt,
3) annan juridisk person. om dess bruttointiikter av en eller flera
förvärvskällor under beskattningsåret uppgått till sammanlagt minst I 00
kronor.
4) fysisk person, vilkens bruttointäkter av en eller flera förvärvskällor
under beskattningsåret uppgatt. om han varit här i riket bosatt under hela
beskattningsåret och under denna tid icke erlagt sjömansskatt. till sammanlagt minst 6 000 kronor och eljest till sammanlagt minst HlO kronor.

I

Förslagc:n i prop. 1984i85:55 och 70. justerade med hänsyn till

srs

1984:814.
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Utskottets förslag

5) fysisk eller juridisk person, vilkens tillgångar av den art som anges i 3 §
I mom. lagen ( 1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, vid beskattningsårets
utgång haft ett värde överstigande 400 000 kronor eller, såvitt angår sådan
juridisk person som avses i 6 § I mom. b nämnda lag, 25 000 kronor.
6) skattskyldig, för vilken garantibelopp för fastighet skall tas upp såsom
skattepliktig inkomst,
7) juridisk person för vilken underlag för skogsvårdsavgift eller statlig
fastighctsskatt skall fastställas.
Vid bedömandet av fysisk eller
Vid bedömandet av fysisk eller
juridisk persons deklarationsskyljuridisk persons deklarationsskyldighet enligt punkterna 2)-5) skall
dighet enligt punkterna 2)-5) skall
hänsyn icke tagas till sådan inkomst
hänsyn icke tagas till sådan inkomst
eller förmögenhet, för vilken den
eller förmögenhet, för vilken den
fysiska eller juridiska personen icke
fysiska eller juridiska personen icke
iir skattskyldig enligt kommunalär skattskyldig enligt kommunalskattelagen
( 1928:370),
lagen
skattelagen (1928:370), lagen om
statlig inkomstskatt eller lagen om
(1947:576) om statlig inkomstskatt
statlig förmögenhetsskatt.
eller lagen om statlig förmögenhetsskatt.
Har makar. som ingått äktenskap före ingången av beskattningsåret och
levt tillsammans under större delen diirav, var för sig haft inkomst eller
förmögenhet, skall vardera makens deklarationsskyldighet bedömas med
hänsyn till makarnas sammanlagda inkomst och förmögenhet.
Skall skattskyldig enligt lagen om statlig förmögenhetsskatt taxeras för
förmögenhet, som tillhör barn eller annan, skall hänsyn diirtill tagas vid
dcklarationsskyldighetens bedömande.
Vid tillämpning av vad i första stycket vid 4) är stadgat, skall svensk
medborgare. som under beskattningsåret tillhört svensk beskickning hos
utländsk makt, svensk permanent delegation hos mellanstatlig organisation
eller lönat svenskt konsulat eller beskickningens, delegationens eller konsulatets betjäning och som på grund av sin tjänst varit bosatt utomlands, anses
ha varit bosatt här i riket. Detsamma skall gälla sådan persons make samt
barn under 18 år. om de har varit svenska medborgare och har bott hos
honom. En person, som under beskattningsåret har tillhört främmande
makts beskickning eller lönade konsulat här i riket eller beskickningens eller
konsulatets betjäning, som inte har varit svensk medborgare och som inte var
bosatt här i riket när han kom att tillhöra beskickningen eller konsulatet eller
beskickningens eller konsulatets betjäning. anses däremot vid tillämpningen
av vad i första stycket vid 4) iir stadgat inte ha varit bosatt här i riket.
Detsamma skall gälla sådan persons make, barn under 18 år och enskilda
tjänare om de har bott hos honom och inte har varit svenska medborgare.
I fråga om deklarationsskyldighct för dödsbo efter skattskyldig, som har
avlidit under beskattningsåret. skall tillämpas vad som skulle ha gällt för den
avlidne.
23. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen ( 1979: 1152),
24. lag om ändring i uppbördslagen (1953:272),
25. lag om ändring i lagen (1984:361) om ändring i uppbördslagen
(1953:272),
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26. lag om :indring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt.
dels antar följande

27 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1984:838) om ändring i kommunalskattelagen
(1928:370)
Härigenom föreskrivs att 20§ kommunalskattclagen (1928:370). i den
lydelse paragrafen har erhållit genom lagen ( 1984:838) om ändring i nämnda
lag, skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

20*
Vid beräkningen av inkomsten
Vid beräkningen av inkomsten
från särskild förvärvskälla skall alla från särskild förvärvskälla skall alla
omkostnader under beskattningsomkostnader under beskattningsåret för intäkternas förvärvande och
året för intäkternas förvärvande och
bibehållande avräknas från samtliga
bibehållande avräknas från samtliga
intiikter i pengar eller pengars värde
intäkter i pengar eller pengars värde
(bruttointäkt). som har influtit i (bruttointäkt) som har influtit i
förviirvskiillan under beskattningsförvärvskiillan under beskattningsåret. All koncernbidrag, som inte
året.
urgör slidan omkostnad, ändå skall
m·räknas i vissa fall och inräknas i
bruttoimiikt hos mottagaren framgår
av 43§ 3mom.
Avdrag får inte göras för:
den skattskyldiges levnadskostnader och därtill hänförliga utgifter. såsom
vad skattskyldig utgett som gåva eller som periodiskt understöd eller därmed
jämförlig periodisk utbetalning till person i sitt hushåll;
kostnader i samband med plockning av vilt växande bär och svampar till
den del kostnaderna inte överstiger de intäkter som är skattefria enligt 19 §;
värdet av arbete. som i den skattskyldiges förvärvsverksamhet utförts av
den skattskyldige själv eller andre maken eller av den skattskyldiges barn
som ej fyllt 16 år;
ränta pf1 den skattskyldiges eget kapital som har nedlagts i hans förvärvsverksamhet;
svenska allmänna skatter;
kapitalavbetalning på skuld;
avgift enligt 8 kap. studiestödslagen (1973:349);
avgift enligt lagen (1972:435) om överlastavgift;
avgift enligt lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt
byggande m. m.;
avgift enli.gt 99 a § utlänningslagen (1980:376);
avgift enligt 26 arbetstidslagen ( 1982:673);
skadestånd, som grundas på lagen ( 1976:580) om medbestämmande i
arbetslivet eller annan lag som gäller förhållandet mellan arbetsgivare och
arbetstagare, när skadeståndet avser annat än ekonomisk skada;
straffavgift enligt 8 kap. 7 § tredje stycket rätteg~mgsbalken;
belopp, för vilket arbetsgivare är betalningsskyldig enligt 75 § uppbördsla-

*
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gen ( 1953:272) eller för vilket betalningsskyldighet föreligger på grund av
underlåtenhet att göra avdrag enligt lagen (1982: 1006) om avdrags- och
uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar;
avgift enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift:
kontrollavgift enligt lagen ( 1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering;
överförbrukningsavgift enligt ransoneringslagen (1978:268);
vattenföroreningsavgift enligt lagen (1980:424) om ätgärder mot vattenförorening från fartyg:
avgift enligt 3 § lagen ( 1975:85) med bemyndigande att meddcla föreskrifter om in- eller utförsel av varor:
/agringsavgift
enligt
lagen
(1984:000) om beredskapslagring m·
olja och kol:
ränta på lånat kapital till den del räntan täcks av sådant statligt bidrag som
avses i punkt 7 av anvisningarna till 24 §;
kapitalförlust m. m. i vidare män än som för ske enligt 36 §.
(Se vidare anvisningarna.)

28 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Härigenom föreskrivs att 10 § 5 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 mo m. Underskott av jordbruksfastighet. annan fastighet som
avses i 24 § l mom. kommunalskattelagen ( 1928:370) eller rörelse får om den skattskyldige yrkar det avräknas vid beräkning av underlag
för tilläggsbelopp vid en senare taxering, dock högst med belopp motsvarande den vid taxeringen fastställda inkomsten av samma förvärvskälla. Avräkning får ske senast
vid den taxering som sker sjätte året
efter det då taxering för underskottsåret har ägt rum. Avräkningen får
fördelas på två eller flera år. Avräkning får ske bara för underskott som
har uppkommit under beskattningsår för vilket den skattskyldige enligt
22 §I mom. första stycket J, 2 eller 3
eller tredje stycket taxeringslagen
(1956:623) har varit skyldig att avlämna självdeklaration och även har
fullgjort deklarationsskyldigheten
under taxeringsåret. Den skattskyl-

5 mo m. Underskott av jordbruksfastighet, annan fastighet som
avses i 24 ~ l mom. kommunalskattelagen (1928:370) eller rörelse fårom den skattskyldige yrkar det avräknas vid beräkning av underlag
för tilläggsbelopp vid en senare taxering. dock högst med belopp motsvarande den vid taxeringen fastställda inkomsten av samma förvärvskälla. Avräkning färske senast
vid den taxering som sker sjätte året
efter det då taxering för underskottsåret har ägt rum. Avräkningen fär
fördelas på två eller flera är. Avräkning får ske bara för underskott som
har uppkommit under beskattningsår för vilket den skattskyldige enligt
22 § 1 mom. första stycket 3 eller 4
eller tredje stycket taxcringslagen
(1956:623) har varit skyldig att avlämna självdeklaration och även har
fullgjort deklarationsskyldigheten
under taxeringsåret. Den skattskyl-
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Föreslagen lydelse

dige skall visa i vad mån rätt till
avräkning föreligger.

digc skall visa i vad män rätt till
avräkning föreligger.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1.985 och tillämpas första gången i
fråga om underskott som hänför sig till 1985 års taxering. Äldre bestämmelser tillämpas vid 1986 års taxering i fråga om familjestiftelse som då taxeras
för heskattnings{1r som börjat före ikraftträdandet.

29 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1960:63) om förlustavdrag
Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1960:63) om förlustavdrag skall ha
nedan angivna lydelse.
Nuwirande lydelse

Föreslagen lydelse
2§

Med förlust. som enligt vad i I *sägs må genom förlustavdrag utnyttjas för
förlustutjämning, förstås det hclopp. varmed summan av skattskyldigs
underskott i förvärvskälla och övriga allmänna avdrag visst beskattningsår
(förluståret) överstigit sammanlagda beloppet av den skattskyldiges inkomster från olika förviirvskällor samma år. I nämnda summa inräknas ej
underskottsbelopp som enligt 46 § 1 mom. tredje stycket kommunalskattelagen (1928:370) får avräknas endast från inkomst av rederi-. luftfarts- eller
varvsrörelse.
Till förlustavdrag beriittigar enTill förlustavdrag beriittigar endast sådan förlust. som hänför sig till
dast sådan förlust som hänför sig till
beskattningsår, för vilket skattskylbeskattningsår, för vilket den skal/dig varit jämlikt 22 § 1 mom. första
skyldige enligt 22 § I mom. första
stycket vid l) taxering.1förord11i11gen
stycket I taxerings/agen (1956:623)
skyldig avlämna självdeklaration till har varit skyldig att avlämna självledning för sin taxering för inkomst,
deklaration. eller under rilket den
eller rnrunder skattskyldig.i· bruttoin- skattskyldiges bruttointäkter av en
täkter av en eller flera förvärvskällor
eller flera förvärvskällor uppgätt till
uppgått till s<ldant helopp att han
sådant belopp att han enligt bestämjämlikt bestämmelserna vid 2) eller
melserna vid 2. 3 eller 4 nämnda
3) nämnda stycke varit skyldig avstycke har varit skyldig att avlämna
självdeklaration. Vid bedömande av
lämna deklaration som nyss sagts.
fråga om rätt till förlustavdrag föreVid hedömande av fråga om rätt till
förlustavdrag föreligger skall beträfligger skall beträffande äkta makar
och dödsbo också iakttas vad som
fande äkta makar och oskift dödsbo
tillika iakttagas vad i tredje och sjätte
föreskrivs i tredje och sjätte styckena
styckena sagda moment stadgas. För
i nämnda moment. För rätt till förlustavdrag krävs också att deklararätt till förlustavdrag erfordras härutöver att deklarationsskyldigheten
tionsskyldigheten för förluståret har
för förluståret fullgjorts under vefullgjorts under vederbörligt taxederbörligt taxeringsår.
ringsår.
Rätten till förlustavdrag bortfalRätten till förlustavdrag bortfaller, om förlusten för förluståret ej
ler. om förlusten för förluståret ej
uppgår till I 000 kronor. Så1.oitt avser
uppgår till 1 000 kronor. Delta gäller
inre vid taxering till kommunal införlustavdrag att utnyttjas vid tax-
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ering till kommunal inkomstskatt
skall vad nu sagts dock icke gälla, om
den skattskyldiges förluster under
förlustaret i olika kommuner sammanlagt uppgå till minst 1 000
kronor.

Utskotft'ts förslag
komstskatt om den skat~skyldiges
förluster under förluståret i olika
kommuner sammanlagt uppgår till
minst 1 000 kronor.
(Se vidare anvisningarna.)

Denna lag triider i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas första gången i
fråga om förlust som hänför sig till 1985 års taxering. Ideell förening. som
avses i 7 § 5 mom. första stycket lagen ( 1947:576) om statlig inkomstskatt är
dock bcrlittigad till avdrag för förlust som hänför sig till 1985 års taxering, om
föreningens intäkter uppgått till sådant belopp att den skulle ha varit skyldig
att avlämna deklaration enligt 22 § l mom. taxeringslagen (1956:623) i dess
lydelse intill den 1 januari 1985 och avlämnat deklaration under taxerings{!fet. Motsvarande gäller i fråga om förlust som hänför sig till 1986 års
taxering om föreningen då taxeras för beskattningsår som har påbörjats före
den I januari 1985.

30 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1951:442) om förhandsbesked i
taxeringsfrågor
I lärigenom föreskrivs att 1 § lagen (1951:442) om förhandsbesked
taxeringsfrågor skall ha nedan angivna lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1§

Riksskatteverket får, om det finnes vara av synnerlig vikt för någon,
efter ansökan lämna besked på för. hand (förhandsbesked) angående
viss fråga, som avser sökandens taxering till kommunal inkomstskatt,
statlig inkomstskatt, statlig förmögenhetsskatt, utskiftningsskatt eller
crsättningsskatt, ävensom viss fråga
rörande tillämpningen av lagen
(1951 :763) om beräkning av statlig
inkomstskatt för ackumulerad inkomst eller i lag givna bestämmelser
om uppskov med beskattning av realisationsvinst. Gäller ansökningen
fråga om tillämpning av lagen
(1980:865) mot skatteflykt får förhandsbesked meddelas, om det är av
vikt för sökanden.

Riksskatteverket för. om det finnes vara av synnerlig vikt för mlgon.
efter ansökan lämna besked p[1 förhand (förhandsbesked) angående
viss fråga. som avser sökandens taxering till kommunal inkomstskatt.
statlig inkomstskatt, statlig förmögenhetsskatt, utskiftningsskatt, crsättningsskatt eller 1·instdelningsskatt, ävensom viss fråga rörande
tillämpningen av lagen (1951 :763)
om beräkning av statlig inkomstskatt
för ackumulerad inkomst eller i lag
givna bestämmelser om uppskov
med beskattning av realisationsvinst. Gäller ansökningen fråga om
tillämpning av lagen (1980:865) mot
skatteflykt får förhandsbesked meddelas, om det är av vikt för sökanden.
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Föreslagen lydelse

I frågor som avses i första stycket får förhandsbesked också meddelas, om
det finnes vara av vikt för enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.
Vad som har sagts i första stycket
Vad som har sagts i första stycket
första meningen och andra stycket
första meningen och andra stycket
skall ocksa tillämpas. när ägare till
skall också tillämpas. när ägare till
fastighet önskar på förhand .erhålla
fastighet önskar erhålla förhandsbesked angående viss fråga. som avbesked angående viss fråga, som
ser taxering av fastigheten. Detsamavser taxering av fastigheten. Detma gäller den för l'ilken garanlihesamma gäller den som enlig! 1 kap.
lopp för fastighet skall tas upp som
5 .9 fastighetswxeringslagen (1979:
ska1teplik1ig inkom.\'/ enligt lwstiim1152) skall anses som ägare.
melsema i 47 § kommunalskauelagen
( 1928:370), /rots alt han illle iir ägare,
och, så vilt gäller faslighet som enligt 3
kap. fastighelstaxeringslagen (1979:1152) undantagits från skatteplikt
och egendomför 1·ilken 1·iirde enlig! 7
kap. 16 § nämnda lag inte besliimts,
den för 1•ilken ehuru han inte är
·ägare. garantibelopp skulle ha tagits
upp om fastigheten varit skaltepliktig
eller egendomen åsatts viirde.
Om rätt att av ri'ksskatteverket erhålla förhandsbesked i fråga rörande
mervärdeskatt föreskrivs i lagen (1968:430) om mervärdcskatt.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.
Stockholm den 6 december 1984
På skatteutskottets vägnar
RUNE CARLSTEIN

Niirwmmde: Rune Carlstein (s), Knut Wachtmeister (m), Stig Josefson (c).
förste vice talman Ingegerd Troedsson (m), Olle Westberg (s). Hagar
Normark·(s). Bo Lundgren (m). Egon Jacobsson (s), Kjell Johansson (fp),
Anita Johansson (s), Lars Hedfors (s), Ewy Möller (m). Bruno Poromaa (s),
Karl-Anders Petersson (c)* och Erkki Tammenoksa (s).
• Ej niirvarande vid justeringen.
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Reservationer
Undcrskottsavdragen för fysiska personer (mom. 3)
I. Knut Wachtmeister (m). Stig Joscfson (c). förste vice talman lngegcrd

Trocdsson (m). Bo Lundgren (m). Kjell Johansson (fp). Ewy Möller (m) och
Karl-Anders Petersson (c) anser

dels att det avsnitt av utskottets yttrande som på s. 158 hörjar med ··som
anförs" och slutar med "yrkande 3." bort ha följande lydelse:
Förbudet vid kommunaltaxeringen att kvitta underskott i en kommun mot
inkomst i en annan kommun kan i vissa situatiLiner medföra att den
skattskyldige tvingas erlägga högre skatt iin vad som materiellt sett kan anses
befogat. Att kvittningsförbudet väckt berättigad kritik har ocksä uppmiirksammats genom ett utredningsuppdrag (Dir. 1982:30). som numera i allt
väsentligt överlämnats till 1980 ärs företagsskattekommitte (B 1979: 13. jfr
kommittcherättelsen 1984 Fi:26).
Med det förslag som nu har lagts fram i propositionen kommer kvittningsförbudet att få fortsatt betydelse för enskilda personer och handelsbolag men
däremot inte för juridiska personer. Kvittningsförbudet kommer diirmed
också i strid mot önskemålet om mer likartade regler för verksamhet som
drivs i olika företagsformer, något som givetvis förstiirker den tidigare
kritiken mot reglerna.
Mot denna bakgrund tillstyrker utskottet yrkandena i motionerna 245 och
246 om ett skyndsamt förslag från regeringen om slopande av den kommunala avdragsbegränsningen.

dels att utskottet i mom. 3 bort hemställa
att riksdagen med bifall till motionerna 1984/85:245 yrkande 3 och
1984/85:247 yrkande 3 hos regeringen begär ett skyndsamt förslag
om slopande av förbudet att kvitta underskott i en kommun mot
överskott i en annan kommun.

Garantibeskattningen för fysiska personer (mom. 4)
2. Knut Wachtmeister (m). förste vice talman lngegcrd Troedsson (ml. Bo
Lundgren (m) och Ewy Möller (m) anser

dels att det avsnitt av utskottets yttrande som börjar pä s. 158 med "'Vad
härefter'" och slutar på s. J 59 med ''yrkande 2." bort ha följande lydelse:
Bred enighet råder om att berättigad kritik kan riktas mot den nuvarande
kombinationen av nettovinstbeskattning och garantibeskattning. Denna
skatteform slår i vissa fall hårt mot fastigheter med låg dkr ojämn avkastning
och leder till improduktiv skatteplanering och administrativt merarbete. Att
denna skatteform nu slopas för juridiska personer men inte för fysiska
personer medför dessutom nya orättvisor. Eftersom det ursprungliga skiilet
för denna beskattning - att tillförsäkra kommunerna ett stabilt skatteunder-
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lag - numera har bortfallit instiimmer utskottet i motionärernas uppfattning
att garantibeskattningen bör avvecklas. Utskottet tillstyrker således yrkandet i motion 245 om att en utredning bör tillsättas i detta syfte.

dels att utskottet i mom. 4 bort hemställa
att riksdagen med bifall till motion 1984/85:245 yrkande 2 hos
regeringen begiir en utredning om slopande av garantibeskattningen för fysiska personer.

Livförsäkringsbolagen (mom. 5)
3. Knut Wachtmeister (m), Stig Josefson (c), förste vice talman Ingegerd
Troedsson (m ), Bo Lundgren (m), Kjell Johansson (fp), Ewy Möller (m) och
Karl-Anders Petersson (c) anser

dels att det avsnitt av utskottets yttrande som på s. 159 börjar med
"Förslagen i" och slutar med "yrkande 1." bort ha följande lydelse:
Utgängspunkten för reformen är att någon förändring i nuvarande
skatteuttag inte skall uppkomma. För livförsäkringsbolagens del innebär
detta att den nya skattesatsen bör bestämmas till 37 % . Att den nuvarande
skattesatsen för dessa bolag är förhitllandevis låg får enligt utskottets
uppfattning numera anses motiverat med hänsyn till det allmänna önskemålet att av sociala och andra skäl stimulera försäkringssparandet. Förslaget i
propositionen att uppräkna skattesatsen torde närmast ha föranletts av
önskem[ilet om en enhetlig skattesats. De administrativa vinsterna härav är
enligt utskottets uppfattning inte så betydande att de bör leda till en
skattesbrpning som inte kan anses önskvärd av andra skäl.
Utskottet instämmer därför i motionärernas uppfattning att skattesatsen
bör bestii.rnmas till 37 % .
dels att utskottet i mom. 5 bort hemställa
att riksdagen med bifall till motionerna 1984/85:245 yrkande 4 och
1984/85:247 yrkande 1 och avslag på propositionen i motsvarande
dd beslutar att skattesatsen för livförsäkringsbolagen skall vara
37

c:'r.

Allmännyttiga stiftelser, kyrkor och ideella föreningar m. 11. (mom. 6)

4. Knut Wachtmeister (m), Stig Josefson (c), förste vice talman Ingegcrd
Troedsson (m), Bo Lundgren (m), Kjell Johansson (fp), Ewy Möller (m) och
Karl-Anders Petersson (c) anser

dels att det avsnitt av utskottets yttrande som pa s. 160 börjar med "Som
departementschefen" oi.:h slutar med "'denna dd." bort ha följande lydelse:
Vad som har betydelse i detta sammanhang är framför allt beskattningen
av de allmtinnyttiga juridiska personernas inkomster av skattepliktiga
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fastigheter. På dessa inkomster utgår endast kommunalskatt mt>d 30 r;;._ P[1
inkomst av rörelse utgår i vissa fall även statlig inkomstskatt. men siidana
inkomster torde - i den miin de över huvud taget förekommer - vara av
obetydlig omfattning. Förslaget att bestämma den nya skattesatsen till 40 '}
innebär alltså en betydande skatteskärpning. Detta motiverar departemcntschefen med att skatteskärpningen delvis uppvägs av att garantibeskattningen
och den kommunala begränsingen av rätten till underskottsavdrag slopas.
Någon som helst utredning till stöd för detta pästående åberopas emellertid
inte. I själva verket kan det förhålla sig så att frågan om garantibeskattningen
och underskottsavdragen. som f. ö. inte beaktats när det giiller andra
kategorier. helt saknar betydelse i det enskilda fallet. I sammanhanget kan
nämnas att förvaltning av ett stort antal fastigheter kan bedrivas på ett s{1dant
sätt att den av skattemyndigheterna bedöms som en enda förvärvskälla. även
om fastigheterna ligger på olika håll i landet. något som medför att avdrag far
göras utan begränsningar. Garantibeskattningen torde i siiclana fall knappast
bli effektiv.
Vad en skatteskärpning på drygt 30 % betyder rent ekonomiskt för olika
allmännyttiga organisationer av vitt skilda slag går i brist på varje underlag
inte att bedöma. Rent allmänt kan dock siigas att det bland de ifrågavarande
kategorierna förekommer en betydande fastighetsförvaltning som nu kommer att drabbas - förutom av en siirskild fastighetsskatt enligt ett annat
förslag från regeringen - av en avsevärd. omotiverad höjning av inkomstskatten.
Utskottet avstyrker således propositionen och tillstyrker motionerna
denna del

dels att utskottet i mom. 6 bort hemstiilla
att riksdagen med bifall till motionerna 1984/85:245 yrkande 5.
1984/85:246 yrkande 3 och 1984/85:247 yrkande 2 och avslag på
propositionen i motsvarande del beslutar att skattesatsen för
allmännyttiga stiftelser, kyrkor rn:h ideella föreningar m. tl. skall
vara 30 \-'{.

Lagförslagen (mom. 8)
5. Knut Wachmeister (m). Stig Josdson (c), förste vice talman Ingegerd
Troedsson (m), Bo Lundgren (m). Kjell Johansson (fp). Ewy Möller (m) och
Karl-Anders Petersson (c) hemställer vid mum. 8 - under förutsiittning a\'
bifall till reservationerna 3 och 4 - att riksdagen antar utskottets förslag med
den ändringen att 10 a *lagen (1947:576) om statlig inkomsbkatt erhäller
följande såsom reservanternas förslag betecknade lydelse:
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Resen·11111em11.1· förslag

.JO a ~
För svenska - - - - - - - - - - beskattningshara inkomsten.
För skattskyldiga som avses i 7 § 4
För skattskyldiga som avses i 7 S
mom .. livförsiikringsanstalter si1vitt
4. 5 eller 6 mom. llfgiir grundbclopang[ir försäkringsrördsen och andra
pel 30 procc/I/ a1·.dc11 bn·ka1111i11gsl1askattskyldiga än dem som avses i
ra inkomslen,
10 § l mom. eller i första stycke! hiir
fiir livförsäkringsanstalter såvitt
ovan utgör grundbeloppct 40 prnangtir försiikringsrörelsen 111gör
cent av den heskattningsbara ingrundhe/oppet 37 procent av den hckmnsten.
skattningsbara i11/..0111s1e11. och
fiir andra skattskyldiga än dem
som avses i 10 § I mom. eller här
ovan utgör grundheloppet 40 procent av den heskattningshara mkomsten.
Med familjestiftds<O' - -- -- - - - - - - - ekonomiska intressen.

Särskilda yttranden
Bibehållen taxering för garantibelopp (mom. ))
I. Stig Josefson och Karl-Anders Petersson (båda c) anför:

Centerpartiet bitriidde i vitras förslaget att slopa den kommunala inkomstbeskattningen av juridiska personer. Vi ans{1g också att kompensation för
den slopade beskattningen av juridiska personer inte horde utgi1 till
kommunerna annat iin i siirskilda fall. Den kommunala garantibeskattningen
av fastigheter ägda av juridiska personer borde dock enligt v{ir uppfattning
finnas kvar, eftersom kommunerna ofta måst göra stora f1taganden för
samhiillsuthyggnaden i samband med industrilokaliseringar. Finansutskottet
vitsordade att de nya principerna pi1 sikt kunde leda till orättvisor om
företagens lokalisering föriindras men avslog trots det viirt yrkande angaende
garantibeskattningen.
Centerpartiet viclhtdler sin uppfattning att garantibeskattningen bör finnas
kvar med den justering som föranleds av att kommunaltaxeringen i övrigt
slopas. S;°1 l. ex. bör garantibeskattningen vara avdragsgill statligt. Vårt
förslag innebiir säledes ingen ökad skattebelastning för de juridiska personerna.
Utskottet ansn att det skulle föra för liingt att i det nu aktuella
sammanhanget ta upp de kommunalekonomiska frägor som ligger till grund
för motionen. Mot denna bakgrund avst?1r vi frim att nu yrka bifall till
motionen och [1terkommer i stiillet till saken i annat sammanhang under detta
riksmöte.
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Staten och kommunerna (mom. 2)
2. Knut Wachtmcister (m), Stig Jos'efson (c), förste vice talman Ingegerd
Troedsson (m), Bo Lundgren (m ). Kjell Johansson (fp ). Ewy Möller (m) och
Karl-Anders Petersson (c) anför:
Som framhålls i motionerna 245 och 246 kan förslaget i propositionen om
att helt skattebefria staten och kommunerna för alla inkomster bdaras
medföra att konkurrensförhållandena snedvrids till nackdel för det enskilda
näringslivet. Utskottet har vid sin behandling av denna fråga ställt sig bakom
motionärernas krav att sådana ej acceptabla effekter måste förebyggas. \.fot
denna bakgrund avstår vi från att yrka bifall till motionerna. Vi vill dock
understryka vikten av att regeringen i enlighet med utskottets intentioner
noga övervakar denna fråga.
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